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1. Sisäisen turvallisuuden suurimmat haas-
teet sisäministerin näkökulmasta?

Haasteita on paljon, mu  a syrjäytyminen on 
sisäisen turvallisuuden suurin haaste. 

Suomen turvallisuusympäristö on muu  u-
nut nopeas   muun muassa globalisoitumi-
sesta ja digitalisaa  on kehityksestä johtuen. 
Lähialueiden kriisit sekä hybridiuhat luovat 
merki  äviä haasteita turvallisuusympäris-
tölle. Kybertoimintaympäristöön kohdistu-
vat uhkat ovat muu  uneet vaikutuksiltaan 
aiempaa vaarallisemmiksi yksi  äisten ihmis-
ten, yritysten sekä koko yhteiskunnan kan-
nalta.

Terrorismi ja kyberuhat ovat niin kutsu  uja 
uusia uhkia.

2. PTR - yhteistyön rooli osana maamme si-
säistä turvallisuu  a?

Tämän yhteystyön rooli on valtavan suuri. 
Kun viranomaiset tekevät hyvää ja sauma-
tonta yhteistyötä, tuo  aa se synergiaa ja on 
myös kustannustehokasta ja vaiku  avaa.

3. Sisäisen turvallisuuden ohjelman mu-
kaan Suomesta tulee hallitusohjelman mu-
kaises   maailman turvallisin maa. Mikä on 
yksi  äisen kansalaisen rooli sisäisen tur-
vallisuuden rakentamisessa tavoi  een mu-
kaiseen suuntaan?

Turvallisuuden kokeminen on yksi ihmisen 
perustarpeista ja siten osa hyvinvoin  a. Tur-
vallisuu  a ihmiselle tuovat mm. perhe, lä-
heiset ja ystävät, ko  , työpaikka, taloudelli-
nen toimeentulo sekä moni muu yksilöllinen 
asia tai tekijä.

Perhe, ystävät, sukulaiset, työkaverit, naa-
purit ja muut tu  avat muodostavat turval-
lisuuden tunteemme kannalta aivan keskei-
sen kivijalan.

Turvallisuuteemme voimme vaiku  aa myös 
itse, tekemällä turvallisia valintoja. 

Turvallisuus ei synny vain viranomaisten työ-
nä. Jokainen voi omilla teoillaan ja käy  äy-
tymisellään vaiku  aa omaan ja lähipiirinsä 
turvallisuuteen. Meillä jokaisella on vastuu. 
Toisesta ihmisestä väli  ämistä ei voi ulkois-
taa viranomaiselle. Pidetään siis itsestämme 
ja toisistamme huolta.

4. Kansalaisten suurin huoli kohdistuu eri-
tyises   viranomaispalveluiden heikenty-
miseen harvaan asutuilla ja muilla reuna 
alueilla. Onko löyde  ävissä ratkaisua mm. 
poliisin näkyvyyden lisäämiseen edellä 
mainituilla alueilla?

Pyrkimys on satsata nimenomaan ken  ä-
työhön ja näkyvyyteen koko Suomessa. 

Onneksi talouden puoleen saa  in kehys-
riihessä korjausta. Poliisin toimintamenoi-
hin osoitetaan julkisen talouden suunnitel-
massa 34,5 miljoonan euron lisäys vuodelle 
2018. Lisäyksen myötä voitaisiin säily  ää 
nykyinen, noin 7 200 poliisin määrätaso. 

Tämä ei kuitenkaan kaikkea resurssitarvet-
ta ratkaise. Tarvitaan työnjakoa ja yhteistyö-
tä muiden viranomaisten kanssa sekä hyvää 
johtamista. 

5. Rasis  nen keskustelu ei kuulu sivisty-
neeseen yhteiskuntaan. Millaista maahan-
muu  oon lii  yvää keskustelua toivoisi  e 
sisäministerinä val  on virkamiesten har-
joi  avan?

Val  on virkamieslain mukaan virkamiehen 
on suorite  ava tehtävänsä asianmukaises-
  ja hänen on käy  äydy  ävä asemansa ja 

tehtäviensä edelly  ämällä tavalla. Lisäksi ri-
koslaki kieltää mm. ase  amasta ketään eri-
arvoiseen asemaan viranhoidossa etnisen 
alkuperän perusteella.

Toivon myös polarisaa  ota hillitsevää kes-
kustelua.
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6. Maamme liikenneturvallisuuden erityi-
set haasteet sisäministerin näkökulmasta?

Olen huolestunut nuorten liikenneonnet-
tomuuksista. Esimerkiksi kesä saa nuoret 
liikkeelle ja tämä näkyy valite  avas   myös 
onne  omuus  lastoissa. Liikenneturvan mu-
kaan viimeisen kymmenen vuoden aika-
na nuorten kuolemantapauksista lähes joka 
kolmas tapahtui kesä-elokuun aikana. Vii-
konloput – etenkin kesälauantait - ovat  -
lastojen mukaan nuorten onne  omuuksien 
tyypillistä aikaa.

Tieliikenteen ra   juopumustapauksissa kuol-
leista ja loukkaantuneista yli kolmannes on 
nuoria.  

Liikenneministerinä käynnis  n nuorten lii-
kennekasvatukseen lii  yvän hankkeen, jos-
sa ovat mukana kouluja eripuolilta Suomea. 
Tärkeää on, e  ä liikennekasvatus on muka-
na eri kouluasteilla olennaisena osana ope-
tusta.

Muitakin haasteita toki on. Poliisien rii  ä-
vyys  eliikenteen valvontaan on tärkeää 
varmistaa.

7. Sisäministerin oma suhde moo  oripyö-
räilyyn?

Tu  ua on. Aviomiehelläni on ollut ”aina” 
moo  oripyörä. Olen myös MC Arcadian eli 
eduskunnan moo  oripyöräkerhon jäsen.

8. Sisäministerin terveiset kaikille moo  o-
ripyöräilijöille?

Mal    on val   a. Ennakoi tuleva  lanne. 
Nau  nnollisia kilometrejä toivo  aen. 

Haasta  elu: päätoimi  aja



Sisällysluett elo
Kesä 2017

Minna Kastrenin mielestä moo  oripyöräpoliisin työssä yhdistyy 
kaksi hänelle mieluista asiaa: amma    ja kaksipyöräiset. Hän sa-
noo, e  ä liikennevalistusta ei voi koskaan olla liiaksi. On tärkeää, 
e  ä poliisi näkyy liikenteessä, ihmisten keskuudessa ja mediassa.
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Blue Knights European Conven  oniin Espoon Korpilammelle 
tuli 350 osallistujaa. Tässä lehdessä on kahdeksan sivun kuva-
ju  u suurtapahtumasta, joka tulee Suomeen seuraavan ker-
ran ken  es sadan vuoden päästä!

Kaukaisimmat vieraat EC 2017 -tapahtumaan tulivat Aust-
raliasta ja Yhdysvalloista. Koko porukka ajoi paraa  na Sellon 
kauppakeskukseen ja takaisin. 

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

Päätoimi  aja  Jyrki Haapala
   Director I

Puheenjohtaja  Vesa Kaar   
   President

Painatus  ja tai  o  Printmix Oy
   puh. 020 710 9510

Tai  o   
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14

2 Henkilökuva sisäministeri Paula Risikosta
5 Sisällyslue  elo
6 Blue Knights Interna  onal
8 Päätoimi  ajan palsta
9 Presiden  n palsta
10 Blue Knights EC 2017 uuden jäsenen silmin
14 Moo  oripyöräpoliisi Minna Kastren
16 Kriisiapua onne  omuuksien uhrien omaisille ja läheisille
17 Blue Knights Finland 1 esi  ely
18 EC Blue Knights Korpilampi 2017 päätoimi  ajan kuvaamana
26 Kolme sekun  a nollasta sataan - speedway
28 Prätkällä töihin
31 Siniset ritarit -tuoteuutuuksia
32 Yö  ömän yön rallit metsälapissa
36 Haluatko lii  yä jäseneksi - jäsensivu

 

Lainvalvojien MP -kerho     5



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. Kerho on 
lahjoitt anut hyväntekeväisyyteen 
yli 18,3 milj. €:n edestä tavaraa ja rahaa.
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Päätoimitt ajan
palsta

• Jyrki Haapala, päätoimi  aja

Jos otan, en aja!
len yli 35 virkavuoden jälkeen 
hämmentynyt siitä tulokses-
ta, minkä Liikenneturvan kesän 
alussa julkaisema kysely tuo    
ns. ”pienessä” kännissä ajavien 
kulje  ajien määrästä maam-

me liikenteessä. Lähes puolet Liikennetur-
van kyselyyn vastanneista suomalaisista ker-
too ajaneensa moo  orikäy  öistä ajoneuvoa 
mais  ssa eli alle rangaistavan määrän alkoho-
lia nau   neena. Kyselyn tulos on siinäkin mie-
lessä hieman erikoinen, sillä melkein jokainen 
vastaajista pitää kuitenkin ra   juoppou  a va-
kavana liikennerikkomuksena. Onneksi sen-
tään samaan kyselyyn vastanneista suoma-
laisista 83 % kertoo, e  ei ole koskaan ajanut 
autoa ns. oikeassa kännissä. Yli rangaistavan 
rajan nau   neena ajoon on lähtenyt 17 % vas-
tanneista, joista valtaosa kertoon tehneensä 
kuitenkin tuon virheen vain harvoin. Kyselyn 
tulos on kaiken kaikkiaan sil   huolestu  ava!

Kyselyn tulos osoi  aa sangen selväs   sen, e  ä 
ns. pienten alkoholimäärien vaikutusta kul-
je  ajien ajosuoritukseen ei  edosteta kul-
je  ajien keskuudessa rii  ävän hyvin. Useat 
luote  avat tutkimukset osoi  avat kuitenkin 
selkeäs   sen, e  ä jo 0,3 promillen humala  -
lassa ajavan kulje  ajan reak  oajat pitenevät ja 
havaintotoiminta heikkenee. Jokainen lienee 
ymmärtää sen asian, e  ä nykyinen liikenne 
vaa  i kulje  ajan kaikkien ais  en toimimisen 
ajon aikana 100 %:s  . Normaalissa jarrutus-
 lanteessa kulje  ajan reak  oaika on keski-

määrin 1 sekun  , jonka aikana esim. moo  o-
ripyörä etenee 80 km/h tun  nopeudessa n. 22 
metriä. Pienikin alkoholimäärä voi vaiku  aa 
juuri tähän asiaan eli siihen, missä vaiheessa 
ajoneuvon jarrutus alkaa kulje  ajan havaites-
sa jarrutuksen tarpeen. Pienikin alkoholimäärä 
voi vaiku  aa myös siihen, kuinka hyvin jarru-
tuksen vaa  va  lanne havaitaan. 

Yhteiskunnassa käyty keskustelu  eliikenteen 
promillerajan laskemisesta 0.2 promilleen on 
kaatunut aina väi  eisiin siitä, e  ä pienet alko-
holimäärät eivät esiinny rii  ävän  heäs   vaka-
vien onne  omuuksien osatekijänä.  Tämä on 
to  a, sillä pienet alkoholimäärät ovat olleet 

O

merki  ävänä osatekijänä vain harvoissa vaka-
vissa  eliikenteen onne  omuuksissa. Jokainen 
 eliikenteen uhri on kuitenkin liikaa ja promil-

leraja keskustelussa unohdetaan kuitenkin se 
tosiasia, e  ä pienetkin alle rangaistavan rajan 
olevat promillemäärät vaiku  avat eri ihmisiin 
eri tavalla. To  umaton alkoholin käy  äjä voi 
juopua jo muutamasta keskioluesta niin, e  ä 
hän ei ole missään tapauksessa ajokuntoinen 
turvallinen kulje  aja, mu  a hänen promille-
määränsä ei ylitä ra   juopumuksen rajaa. Ny-
kyisen lainsäädännön antama mahdollisuus 
ajaa laillises   moo  orikäytöistä ajoneuvoa lii-
kenteessä 0,49 promillen humalassa ei istu mi-
nun ajatuksiini ei tässä eikä tulevaisuudessa. 
Voidaan siis vain toivoa, e  ä jossain vaihees-
sa maamme ylimmät pää  äjät seuraavat sekä 
Ruotsin, e  ä myös Norjan mallia promillera-
jan laskemisesta 0,2 promilleen. Kyseiset poh-
joismaat ovat laskeneet promillerajan 0,2 pro-
milleen ja sen vaikutuksesta kummankin maan 
liikenne on rai  stunut. Sama päätös on tehty 
myös mm. Puolassa, missä on ollut pakko ryh-
tyä kaikkiin toimiin maan liikenteen rai  stami-
seksi. Nyt jos koskaan Liikenneturvan kyselyn 

tuloksen tulisi nostaa sinivalkoisessa Suomes-
sa pintaan vahva keskustelu siitä, e  ä myös 
oman maamme maan  eliikenne tulisi rai  staa 
promillerajaa laskemalla, jolloin pienessäkään 
kännissä ei tartu  aisi auton ra   in eikä moot-
toripyörän ohjaimiin.

Kyselyn mukaan kovempien huumeiden vai-
kutuksen alaisena ajoon suhtaudu   in aavis-
tuksen jyrkemmin kuin normaalin alkoholin 
vaikutuksen alaisena ajamiseen.  Lähes kaik-
ki kyselyyn vastanneista pi  vät amfetamiinin 
vaikutuksen alaisena ajamista eri  äin vakava-
na tai vakavana liikennerikkomuksena.  Sen si-
jaan kulje  ajien mielipiteet kannabiksen käy-
töstä olivat hieman lievempiä., vaikka selkeä 
enemmistö pi   myös kannabiksen vaikutuk-
sen alaisena ajamista vakavana tai eri  äin va-
kavana liikennerikoksena.  Tässä vaiheessa ei 
voi muuta kuin ihmetellä sitä, mikä tekee al-
koholista kulje  ajan elimistössä esim. kanna-
bista ”kevyemmän aineen”, sillä kannabiksen 
osalla  eliikenteessä on ”0” toleranssi eikä mi-
tään muuta rajaa.

Mielenkiintoista on lisätä tähän keskusteluun 
myös se, e  ä väsymys alentaa ajokuntoa hu-
mala  lan tavoin. Kaiken kukkuraksi väsymystä 
ei tunnisteta ajoissa, sillä kulje  aja väsyy vähi-
tellen. Väsyneenä ajaminen onkin kriminalisoi-
tu omassa  eliikenteen lainsäädännössämme, 
sillä  eliikennelain 63 §:n mukaan ajoneu-
voa ei saa kulje  aa  se, jolta mm. väsymyksen 
vuoksi puutuvat siihen tarvi  avat edellytyk-
set.  Väsymyksessä ei ole promillerajaa ja niin-
pä sen osalla onkin liikenteessä huumeiden ta-
voin ”0” toleranssi.

Si  en vielä soppaan lisätään lääkkeiden, alko-
holin ja huumeiden sekakäy  äjät, jotka ovat 
 eliikenteen todellisia pommeja. Pienikin al-

koholimäärä tekee yhdessä keskushermos-
toon vaiku  avan ns. kolmio lääkkeen kanssa 
kulje  ajasta pahimmillaan  eliikenteen zom-
pin, joka liikkuu liikenteessä vain hyvällä on-
nella osuma  a kehenkään.  Entäpä si  en kan-
nabiksen ja alkoholin sekakäy  äjät?  Tyypillistä 
pienten alkoholimäärien ja kannabiksen vaiku-
tuksen alaisena ajaville kulje  ajille on lisään-
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tyvä riskino  o liikenteessä. Riskejä ei tunniste-
ta ja ajoneuvon ajonopeus nousee usein liian 
korkeaksi ja samalla onne  omuusriski kasvaa. 

Vuoden 2016 ra   juopumus onne  omuuk-
sissa kuoli maamme liikenteessä  61 henki-
löä ja loukkaantunut eriasteises   572 henki-
löä. Onne  omuuksissa menehtynyt on liian 
usein nuori henkilö. Onne  omuuksissa kuolee 
useimmiten itse ra   juoppo, mu  a liian usein 
myös ra   juopon kulje  aman auton matkus-
taja tai sivullinen henkilö. Keskimäärin 20 000 
vuosi  ain kiinni jäävän ra   juopon armeija on 
vain pieni totuus siitä, kuinka paljon maassam-
me ajetaan päihtyneenä.

Moo  oripyörän kulje  ajan ainoa promillera-
ja on alkoholin ja myös muiden ajokykyyn vai-
ku  avien ”aineiden”  osalla 0-promillea, sillä 
moo  oripyörän kulje  aminen edelly  ää sen 
kulje  ajalta täydellistä ajokuntoa. Pienikin kul-
je  ajan veressä oleva väärä aine, voi aiheu  aa 
kulje  ajalle arvioin  virheen, minkä seurauk-
sena on moo  oripyörän hallinnan mene  ämi-
nen. Alkoholi ei siis kuulu moo  oripyöräilyyn 
millään muotoa, vaikka rentoutuminen pitkien 
ajomatkojen jälkeen olut lasin ääressä onkin 
hieno tapa pää  ää ajopäivä. Aamulla moo  o-
ripyörien satulaan voi nousta vain täysin fres-
si kulje  aja.

Tuntuu toisaalta tarpee  omalta kirjoi  aa täs-
tä asiasta Blue Knights veljille ja sisarille, sillä 
eräs tärkein asia Sinisten Ritareiden joukossa 
on liikennesääntöjen esimerkillinen nouda  a-
minen ja mahdollisimman turvallinen moot-
toripyöräily. Toisaalta tämän lehden lukijoihin 
kuuluu merki  ävä joukko myös yhdistyksem-
me ulkopuolisia moo  oripyöräilijöitä. Lienee 
kuitenkin niin, e  ä alkoholista  eliikenteessä 
ei puhuta koskaan rii  äväs  .

Ride With Pride!

Päätoimi  aja

Presidenti n
palsta

Morjens
• Vesku Kaar   , Presiden   

nhan ollut alkukesä. Ensteks 
tulin valituksi kevätkokouk-
sessa yllä  äen taas takai-
sin pressan hommiin. Mar-
ko siirtyi urallaan eteenpäin 
ja joutui samalla luopumaan 

kiinnio  o-oikeudestaan. Kevätkokous kui-
tenkin järkeväs   valitsi Markon kunniajäse-
neksi, joten harrastus voi jatkua kuten en-
nenkin. Niinpä se oli mun aika kaivautua 
na  aliinista. Yli kymmenen vuo  a menikin 
lähestulkoon vailla huolenhäivää, kun askar-
telin ak  ivisena rivijäsenenä ja joskus vähän 
hallituksessakin. Kiitos sulle Marko hyvin 
hoidetusta yhdistyksestä. Helppoa on tästä 
jatkaa.

 Mä oon tämmönen pikkasen epäviralli-
nen tyyppi, joten byrokra  assa kahlaami-
nen ei oo mun suosikkihommaani. Lupaan 
kuitenkin yri  ää parhaani. Mun haave on 
e  ä pönötetään kokouksissa niin vähän kuin 
mahdollista ja ajetaan mopoilla niin moneen 
paikkaan kuin keritään ja pidetään hauskaa. 
Sitähän tää homma kuitenki oikees   on. 

Yhdistyksemme suurin voimainponnistus 
ikinä on tätä kirjoi  aessani takana. Järjes-
 mme ekan ja mahdollises   mun elinaika-

na vikan European Conven  on -tapahtu-
man. Siksi vikan, e  ä Euroopassa on yli 100 
chapteria ja jos jokainen joskus järjestäisi 
nämä pippalot, niin seuraavan kerran kun-
nia osuu meille noin vuonna 2117. Meikä on 
ainakin silloin jo muissa hommissa. Kahden 
ja puolen vuoden kova työ sai viime viikon-
loppuna päätöksensä ja vieraamme eivät 
ylisanoja säästelleet. Kaikki sujui kokolailla 
suunnitelmien mukaan. Toki kun amatöörit 
häslää, niin aina tulee jotain pientä, mu  a 
niin pitääkin. Ihmisiähän meki vaan ollaan. 
Moni vieraistamme kehui tapahtumaa jopa 
kau  a aikojen parhaaksi EC:ksi. Mä oon käy-
ny noin kymmenen kertaa EC:ssä ja jos mul-
ta kysytään mun subjek  ivista mielipidet-
tä, niin kyllä tää hienos   meni. Vielä kerran 
kiitos kaikille talkoisiin osallistuneille. Kiitos 

myös teille jotka e  e osallistuneet talkoisiin. 
Jostain kumman syystä myös meidän jäseniä 
kehu   in: iloisiksi, sosiaalisiksi, ystävällisiksi 
ja avuliaiksi. Silloin tällöin harvoin sitä voi 
olla oikein ylpeä suomalaisuudestaan. Tää 
oli just semmonen paikka!! 

Omasta puolestani haluan myös kii  ää omia 
ko  joukkojani tuesta, avusta ja ymmärryk-
sestä tän projek  n aikana. Hienos   oot Jaa-
na (vaimoni) jaksanut au  aa, tukea, kannus-
taa ja ymmärtää. 

Kiitos myös tausta -organisaa  oillemme. 
Länsi-uudenmaan poliisilaitos, Itä-uuden-
maan poliisilaitos, Rajavar  olaitos, POLAMK  
ja Helsingin poliisilaitos au  oivat kukin ta-
vallaan tämän jä   ponnistuksen läpiviemi-
sessä ohjelmanumeroiden, liikenteenoh-
jauksen, lupa-asioiden yms. muodossa. Kyllä 
tuli anne  ua hieno kuva kansainvälisille vie-
raillemme Suomalaisesta lainvalvonta-toi-
minnasta, koulutuksesta ja kalustosta. 

Tiesithän, e  ä ajokauden ak  vitee  t löyty-
vät vain ne   sivuiltamme jäsenpuolelta. Ta-
pahtumat -osiosta löytyy viralliset kerhon 
tapahtumat ja pikaisemmin pystyyn kyhätyt 
voit nähdä keskustelu -palstalta. (Facebook 
-sivumme on epävirallinen media, jossa on 
jäsenenä myös ei -jäseniä, puolisoita ja mui-
den chaptereiden jäseniä.) Tää leh   ilmes-
tyy niin harvoin, e  ä tää ei näin vauhdikkaa-
seen toimintaan taivu. Pidä siis tunnukset 
tallella ja käy välillä kurkkaamassa mitä ne-
 ssä tapahtuu. 

Tän kesän aikana askarrellaan vielä monta 
hienoa tapahtumaa ja kehotan etenkin uu-
sia jäseniämme lai  amaan ajohousut jal-
kaan ja poikkeamaan tapaamaan maailman 
mukavinta porukkaa maailman mahtavim-
massa moo  oripyöräkerhossa. There ain´t 
no strangers, just friends you haven´t met.
Kumipuoli alaspäin

Pesiden     Vesku Kaar   
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Jokaisena vuonna ra   juopumusonne  o-
muuksien uhrien joukoissa on myös moot-
toripyöräilijöitä. 



inulla oli ennakko-odotuksia, kun ilmoi  auduin Eu-
ropean Conven  on 2017 –tapahtumaan. Ensinnäkin, 
katsoin sen  etyllä tavalla velvollisuudekseni. Tah-
doin olla mukana järjestämässä tapahtumaa, jossa 
meidän suomalaisten kyky asioiden organisoimiseen 
laitetaan koetukselle. Tahdoin olla osa jotain itseä 

suurempaa. Kokonaisuutena kuitenkin odo  n osallistuvani johonkin, 
joka olisi enemmän velvollisuus jäsenyyden puolesta kuin hauskan-
pitoa. No, niin kuin kaikki lo  oa pelanneet  etävät, joskus veikkauk-
set eivät osu kohdalleen!

Jossain kohtaa viime syksyä nykyinen presiden   mme Vesa Kaart-
  soi    minulle, ja kysyi josko voisin avustaa EC:n paraa  ajon suun-

ni  elussa ja toteutuksessa. Kerroin, e  en ole ikinä sellaista tehnyt, 
enkä edes osallistunut moiseen, mu  a to  a kai au  aisin sen minkä 
osaisin. Vesa kuulos   helpo  uneelta, ja minä olin iloinen voidessa-
ni au  aa. Tiedustelin kokeneemmilta sen mitä en itse  ennyt, soit-
telin ihmisille ympäri Suomea ja lähe  elin sähköposteja asiaa koski-
en. Pikku hiljaa paraa  ajorei    alkoi muotoutua. Maini  akoon, e  ä 
toiveet ja todellisuus o   vat kovan painio  elun keskenään, ja todelli-
suus kaikessa raakuudessaan voi   . Toiveena alun suunnitelmissa oli 
ajaa suoraan Helsinkiin Mannerheimin  etä Presiden  nlinnan eteen, 
morjestaa herra Tasavallan Presiden  lle, ja ajaa parin mutkan kaut-
ta takaisin. Ensimmäinen ja viimeinen kompastuskivi tässä suunni-
telmassa oli Liikennesektorin voimavarat. Eivät olisi kuulemma riit-
täneet edes hyvänä päivänä näin kunnianhimoiseen suunnitelmaan. 
Lopullinen rei    ja siihen lii  yvät tapahtumat muovautuivatkin pit-
käl   sen mukaan mitä voi  in tehdä, ei sen mukaan, mitä halu   in 
tehdä. Loppuun as   mie  n, mitä kaikkea olin unohtanut, ja mikä vie-
lä voisi mennä pieleen. Kovasen Markon ja Veskun tuki ja neuvot pa-
raa  ajon suunni  elussa olivat korvaama  omia. 

Blue Knights 
EC 2017 uuden 
jäsenen silmin

• Yllä liivien luovutuksen juhlallinen vakuutus.
• Ylhäällä oikealla liivien luovutus.
• Alla uudet Blue Knights Finland liivien haltijat.
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Koska tekijöitä oli vähän, ja tehtävää paljon, sain pyynnön avustaa 
myös perjantaille 9.6. suunnitellun toimintanäytöksen suunni  elus-
sa ja toteutuksessa. Alkuperäinen suunnitelma pyytää Karhu-ryh-
mä laskeutumaan köydellä helikopterista oli kaatunut, ja jotain tar-
vi   in  lalle. O  n yhtey  ä Länsi-Uudenmaan VATI-ryhmään, mu  a 
yhteydeno  oni ei saanut vastakaikua. Tarjosin seuraavaksi Länsi-Uu-
denmaan TEPO-ryhmää vaihtoehdoksi. Tämä hyväksy   in, ja aloin 
val mistelemaan asiaa! Ohessa TOP 3-lista luote  avimmista asiois-

Teks  : Janne Niiniharju
Kuvat: Blue Knights Finland
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ta Suomessa: Koskenkorva, pesäpallomaila, ja Länsi-Uudenmaan TE-
PO-ryhmä. Tiedät mitä saat!

Vuoden alusta säännöllises   pidetyt Skype-kokoukset ja muut yhtey-
denotot vahvis  vat käsitystäni tapahtuman luonteesta vakavamieli-
senä velvollisuuden osoituksena. Huoli ja murhe kaiken onnistumi-
sesta painoi selväs   erityises   Veskua, ja samalla oma suorituspaine 
minun kontolleni lasketuista, vaikkakin kokonaisuuteen verra  una 
vähäisistä, vastuista kasvoi. Toisaalta ensikertalaisen oikeus kompas-
tella ja mokailla rauhoi    mieltä, mu  a sil   välillä nukkumaan men-
nessä kävi mielessä kaiken pieleen menemisen mahdollisuus. ”Mitä 
jos TEPO-ryhmä onkin keikalla juuri kun niiden pitäisi olla Hotelli Kor-
pilammella? Mitä jos joku sairastuu? Mitä jos ulkomaalaiset nauraa 
meille kun meillä ei ole robo   a? Mitä jos Viaporin tori ei olekaan 
tarpeeksi suuri meille? Mitä jos paraa  ajon aikana sataa lunta ja joku 
pönde ajaa letkan päälle kännissä traktorilla?” Nämä ja monet muut 
uhkakuvat tuudi   vat minut usein katkonaiseen uneen alkuvuodes-
ta.

Tapahtuma läheni. Kaikki vaiku    selvältä. Myös minä. Kunnes sit-
ten…

Koi    torstai 8.6.2017. Ajatukseni lähteä ajamaan koh   Hotelli Kor-
pilampea he   aamusta klo 6.00 aamuauringon paistaessa kaatui 
siihen, e  ä lastenhoidolliset asiat vaa  vat läsnäoloani pitkälle yli 
puolen päivän. Lisäksi roman   nen ajatus ajaa 77 km (etäisyys ko-
toa hotellille) auringon säteiden hyväillessä nahkaa ja farkkukangas-
ta hukkui kaatosateeseen, joka saa  oi häpeään jopa sen kuuluisan 
Esterin p*rseen. Pääsin lähtemään kotoa joskus vähän ennen kah-
ta. Laitoin farkkujen sijasta jalkaan ihan vakavamieliset ajohousut, 
jotain Gore-texiä tms. Saamieni ohjeiden mukaises   pakkasin liivin 
laukkuun, enkä käy  äisi sitä ennen kuin se olisi minulle juhlallises   
luovute  u tapahtumassa. Laskeutuessani Lohjan jälkeen Turku-Hel-
sinki moo  ori  elle, kohtasin neljän motoris  n ryhmän. Noustuam-
me kaikki yhtä aikaa Nummelan kohdalla takaisin Valta  e 25:lle, huo-
masin e  ä nämä neljä pyörää olivat Norjan kilvissä, ja lisäksi heillä oli 
pyörissään Blue Knights-tarrat. Pysähtyessämme Nummelan kohdal-
la liikennevaloihin, aja  elin jotenkin vii  oa norjalaisille veljille, e  ä 
kuulun itse Blue Knights Finland I:een. Valite  avas   suori  amas-
tani ”norjalaisen vii  omakielen alkeet”-kurssista oli jo vierähtänyt 
sen verran aikaa, e  ä satunnainen huitomiseni olisi saate  u kokea 
uhkaavaksi, tai se olisi voitu sotkea johonkin la  noamerikkalaiseen 
tanssiin kuuluvaan koreografi aan. Joka tapauksessa pää  n pitää kä-
teni  ukas   ohjaustangolla, ja tyydyin nyökkäämään ulkomaan vel-
jille. Onneksi valot vaihtuivat pian, ja pääsimme jatkamaan matkaa.

Käsitykseni EC:n todellisesta luonteesta alkoi avautua minulle, kun 
kaarsin Hotelli Korpilammen pihalle. Satamäärin pyöriä. Kasapäin ih-
misiä. Melkein kaikilla Blue Knights –liivit. Kaikki Hymyilivät. Kaikki. Ei 
yhtään surua tai muutakaan nega  ivista. Nousin pyöräni päältä ajet-
tuani sen siis  in riviin muiden pyörien kanssa. Totesin, e  ä pyörä kai-
pasi pesua. Menin terveh  mään ensimmäiseksi Jockea, miestä joka 
minut on alun perin toimintaan mukaan houkutellut. Jocke terveh   
minua, ja läimäy    kädellä selkääni tervetulotoivotukseksi. Ajotakkii-
ni jäi kämmenen jälki, koska olin yltä päältä kurassa. Seuraavaksi mi-
nua terveh   minulle entuudestaan tuntematon mies, joka oli liivinsä 
perusteella kotoisin Saksasta. ”Hello brother! Nice to meet you! How 
was your trip?” Näin sanoen hän halasi minua ja hymyillen toivo    

minut tervetulleeksi. Tässä kohtaa ennakko-odotukseni kärsi ensim-
mäisen kolauksen. Lämpö ja ystävällisyys. Tämä minulle tuntematon 
mies terveh   minua veljenään, ja oli vilpi  ömän iloinen tava  uaan 
minut. Saman kohtelun sain kaikilta kohtaamiltani ihmisiltä tapah-
tumassa. Aloin pikku hiljaa ymmärtämään, mistä kerhon toiminnas-
sa on kysymys.

Olin niiden onnekkaiden joukossa, joiden hotellihuone oli jo valmis 
kun saavuin. Niinpä kirjauduin sisälle hotelliin, ja kannoin kamppeeni 
huoneeseeni. Minulle selvisi, e  ä huoneessani majoi  uu myös kak-
si irlan  laista ritaria. Toinen heistä tosin antoi pikaises   periksi, ja 
majoi  ui yhteen läheisistä mökeistä. Tilanpuute huoneessa helpot-
  hieman.

Vaihde  uani vaa  eita siirryin hotellin aulabaariin. Yksinäisyy  ä ei 
tarvinnut kokea. Veskun aiemmin antamien ohjeiden mukaan en jää-
nyt tuppisuuna nurkkaan mökö  ämään, vaan hei  äydyin rohkeas   
terveh  mään kaikkia ihmisiä ympärillä. Long  me no see, veli Tero 
Haikara löytyi myös hotellin aulasta. En muista koska Karhu-olut oli-
si viimeksi maistunut näin hyvältä! Seura on se, joka saa viihtymään!
Tiedossani oli, e  ä torstain ilta olisi minulle tärkeä! Silloin saisin il-
tajuhlassa liivini. Minua ja kahta muuta (Katja ja Sami) odo    suuri 
kunnia, sillä kerhon kansainvälinen presiden    DJ Alvarez luovu  ai-
si meille liivit. Meille kerro   in etukäteen seremonian kulku, ja meil-
le ohjeiste   in aikataulu. 

Lopulta koi    kunnian hetki! Astelimme riviin lavalle, jossa meitä 
odo    juhlallises   pukeutuneet veljet Blue Knights MC Finland I:s-
tä, sekä  etys   Interna  onal President DJ Alvarez. Presiden    Vesku 
ohjeis   meidät polvistumaan, ja löi meidät ritareiksi miekalla. Lau-
suimme juhlallisen valan, ja saimme ensimmäisinä suomalaisina lii-
vit kansainvälisen presiden  n luovu  amana. Tapahtuma oli mieleen 
painuva. Oikeas   sanoja tunnelman kuvaamiseen ei löydy! Se on jo-
takin, jota ei voi sanoiksi pukea. Slogan ”Ride with pride!” tuli lihak-
si. Ylpeys. Veljeyden tunne. Ilo. Näitä olin kaivannut, ja nyt ne olin 
löytänyt!

Torstai-ilta jatkui juhlinnan merkeissä. Tanssila   a oli pieni, mu  a se 
ei haitannut. DJ (siis se, joka soi  aa levyjä, ei KV PRES) antoi suoma-
laisuuden näkyä soi  olistassa. Ilmeises   jun   diskon kuningas Fre-
derik ei ole ihan niin suosi  u keskisessä Euroopassa ja Amerikassa 
kuin Suomessa, koska kestohi  t ”Volga” ja ”Titanic” eivät varsinai-
ses   syty  äneet ihmisiä. Meidän presiden   mme Veskun ohjeistus 
koskien perisuomalaisen pidä  äytyvyyden ja ujouden ko  in jä  ä-
mistä olivat menneet perille. Ainakin minulle. Tähän väliin tahdon 
antaa lihashuolto-ohjeen. Jos suunni  elet tanssivasi ripaskaa, muis-
ta veny  ely ja nestetasapaino. Molemmat etureiteni kertoivat mi-
nulle perjantaina aamulla, e  ä veny  ely unohtui.

Perjantai 9.6.2017. Edellisen illan juhlassa Vesku kertoi kaikille vie-
raille, e  ä kanna  aa olla perjantaina aamulla klo 9.30 lammen ran-
nassa, koska sinne saapuu suuri ja kovaääninen yllätys. Tässä kohtaa 
onni  elen Veskua siitä, e  ä suomalainen vaa  ma  omuus oli edus-
te  una vahvas  . Suuri ja kovaääninen yllätys, a.k.a Super Puma. 
Vahvat suhteet Rajavar  olaitoksen helikopterilentueeseen näkyi-
vät ja kuuluivat naapurikuntaan as  , kun Super Puma kaarsi lammen 
päälle. Melko pian liian lähelle lampea kävelleet huomasivat sijoit-
tuneensa kehnos  . Super Puman syöksemä ilmamassa nosta    lam-
men veden roiskeina katselijoiden päälle. Tämä kuitenkin tehos   
”Shock and Awe” –elämystä. Helikopterista laske   in pintapelasta-
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ja uiskentelemaan lampeen, ja hetken kulu  ua hänet vinssa   in ta-
kaisin ylös. Saavat muuten Roomassa järjestää melkoisen shown, jos 
meinaavat peitota meidän helikopterin!

Si  en oli vuorossa minun vastuualueeseeni kuuluva TEPO-näytös. 
Olin askarrellut vanhasta kaasupullosta leikkipommin TEPO-ryhmäl-
le kohteeksi, ja Jari Jäske lainasi Mersuaan ystävällises   näytökseen. 
Kil  s   hän pyysi, e  emme räjäy  äisi sitä. Lupasin yri  ää parhaani!
TEPO-ryhmä saapui paikalle Mörkö-autolla, joka itsessään oli myös 
oikein sopiva samalla kertaa tapahtuvaan kalustoesi  elyyn. Ohjasin 
katsojaryhmän paikalle rallienglannilla ja megafonilla. Kerroin toi-
mintanäytökseen soveltuvan tarinan, jonka mukaan presiden   mme 
Vesku on saanut uhkauksia an  -motoris  anarkis  -ryhmältä, ja nyt 
on pommiuhka päällänsä. Kohtuullisen odotuksen jälkeen TEPO-ryh-
män operaa  orit tulivat paikalle, ja toiminta alkoi. Ballis  sen kilven 
suojassa paikalle vie  in rii  ävät työkalut. EOD 9 -pukuun pukeutu-
nut operaa  ori kiinni    pommiin koukun ja narun, ja ve   sen vesi-
tykin luokse.  Helikopterin jälkeen toiminta saa  oi ensi alkuun kat-
sojista vaiku  aa hieman tylsältä, mu  a TEPO ei tuota pe  ymystä. 
”Räjäytetään yksi panos!”, kuului varoi  ava karjahdus. Lopu  omal-
ta tuntuvan ajan laukaisulaite oli saavu  anut rii  ävän latauksen, ja… 
”WLATUUM!” Järjetön paukahdus, ja koko leikkipommi katosi! Sitä ei 
löytynyt enää mistään, edes seuraavan päivän etsinnöissä. TEPO tuli, 
TEPO näki, TEPO räjäy   ! Kiitos Markus, Rene, ja Rabbe!
Perjantai jatkui leppoisissa merkeissä järjeste  yjen retkien ja rei   -
ajojen osalta. Itse keskityin rentoutumiseen. Iltapäivästä menin sau-
nomaan, ja jutustelin saunassa usean ulkomaisen ritarin kanssa. Illal-
la ravintolassa solmin uusia ystävyyssuhteita monen ihmisen kanssa. 
”Hello brother, welcome to the family!” 

Lauantai 10.6.2017. Paraa  ajopäivä. ”Jos tämä päivä menee hyvin, 
niin si  en mikään ei voi enää mennä pieleen”, aja  elin. Sain Veskul-
ta ja Markolta viimeiset ohjeistukset asiaan. O  mme kaikki suoma-
laiset samaan huoneeseen kuulemaan ohjeistuksen paraa  ajosta. 
Kaikki saivat nähdä Viaporin torin pohjapiirustuksen ja suunnitelmat 
ajorei  stä. Käy  in läpi suunnitelmat yllä  ävien tapahtumien varalle. 
Omat vinkkamiehet oli varuste  u ja ohjeiste  u siltä varalta e  ä hei-

tä tarvi  aisiin. L-U:n liikennesektori kuitenkin oli varautunut rii  ä-
vällä vahvuudella, mu  a varautuminen on aina hyvä asia!

Aloimme tehdä lähtöä. Lähtöaika oli suunniteltu kello yhdeksitoista. 
Olin saanut Veskulta  etää, e  ä ajan kärjessä. Vastuu ja kunnia. Mo-
lemmat käsi  ämä  ömän suuria. Jos olinkin ryssinyt tai jä  änyt jo-
tain huomio  a suunni  elussa, sen korjaamiseen ei enää olisi mah-
dollisuuksia. Nyt pi   vain luo  aa. 

Koi    star  n aika. Melkein 200 pyörää minun takanani. Poliisimoot-
toripyörä vetämässä letkaa. Jos jokin on jotakin niin tämä!

Rei   mme vei meidät Bodom-järven rantaa myöten Espoon y  meen, 
Leppävaaraan Sellon kauppakeskuksen sisäpihalle. Olin käynyt edel-
lisenä iltana ajelemassa rei  n alkupäätä, ja onnekseni tapasin erään 
hevos  lallisen matkallani. Kerroin hänelle, e  ä lauantaina hänen he-
vos  lansa ohi ajaa noin 200 moo  oripyörää letkassa, joten säikym-
mät ponit kanna  aa jemmata vaikka ullakolle siksi aikaa. Hän kii    ja 
lupasi ilmoi  aa asiasta myös alueen muille  lallisille. 

Aluksi hieman jänni   , mu  a si  en homman keskeisin ajatus val-
keni: rauhallista ajoa, välillä taustapeilistä takana tulevia vilkuillen. 
Bodom-järven maisemat olivat komeat, ja pian saavuimme kohtee-
seemme, Selloon Viaporin torille. Kokeneet vinkkamiehet opas  vat 
letkan kuskit parkkeeraamaan ennalta suunnitellun mukaan, eikä 
mikään mennyt pieleen! 

Rakas vaimoni oli tullut yhdessä kolmen lapsemme kanssa katso-
maan paraa  ajoamme Viaporin torille. Esi  elin perheeni useille ker-
hon jäsenille. Mieleeni jäi vaimoni kommen   : ”Miten kaikki ovat 
näin ystävällisiä meille?” Seli  n, e  ä siitä on pitkäl   kysymys. Ilois-
ta yhdessäoloa koko perheen kanssa. Luulenpa, e  ä seuraavaan ta-
pahtumaan otan perheen mukaan. Paljonkohan maksaisi viiden ih-
misen reissu Roomaan? Mitkähän ovat seuraavat seitsemän oikein 
–numerot lotossa? 

Seurasi paraa  ajon toinen vaihe, ajo pois Viaporin torilta ja takaisin 
hotellille. Tällä kertaa isompia teitä pitkin. Lyhyes   voi todeta, e  ä 
Länsi-Uudenmaan liikennesektorin osaaminen ja amma   taito toi 
letkamme perille turvallises  . Toki letkassa ajaneiden kuskien ajo-
kokemus oli myös kullan arvoinen. Joitakin poikkeuksia lukuun ot-
tama  a myös toiset  en käy  äjät antoivat letkamme ajaa rauhassa.
Saavuimme ehjänä perille hotellille. Minun velvollisuuteni olivat 
suoritetut. Keskityin loppupäivän hauskanpitoon. Oli toki illalla vie-
lä Finland I:n oma perinne niille, jotka olivat juuri saaneet liivinsä, ni-
mi  äin liivien saunotus. En tahdo paljastaa tässä, mitä seremonia 
pi   sisällään, mu  a tapahtumaa seuraamaan kutsu  u Interna  onal 
President Dj Alvarez oli selväs   hämmentynyt tradi  ostamme. 
Loppuilta sujui mainiossa seurassa virvokkeita nau   en. Jutustelin 
pitkät pätkät amerikkalaisten, ruotsalaisten, ja saksalaisten kanssa. 
Taisi siihen muitakin kansallisuuksia mahtua. Mu  a kuten huomasin, 
kansalaisuudella ei ole mitään väliä tässä yhteisössä. Se yhteenkuu-
luvuuden tunne, jonka koin EC 2017:n aikana, on vertaansa vailla. Se 
on jotakin, jossa tahdon olla mukana vahvas   myös tulevaisuudessa.
Sunnuntai-aamu koi   . Pienen oma-aloi  eista puhalluskoe  a seu-
ranneen odo  elun jälkeen lähdin ajamaan koh   ko  a. EC 2017 oli 
uskomaton kokemus, jonka todellisuus pei  osi odotukset 6-0. Kiitos 
kaikille osallistuneille!

• Ritarit valmistautuvat liivien luovutusjuhlallisuuksiin.



Haasta  elu: päätoimi  aja
Kuvat: Minnan ko  albumi

Ikä?
39 -v.

Virka-ikä ja työpaikat ja tehtävät poliisissa?

Valmistuin poliisikoulusta marraskuussa 2003, jonka jälkeen olin Kris-
 inankaupungissa kentällä töissä vuoden verran. Tämän jälkeen sain 

määräaikaisen viran Kokkolan silloisessa liikennerikostutkinnassa ja 
1.1.2005 sain vakituisen viran Kokkolasta ja jatkoin rikostutkinnas-
sa kunnes jäin äi  yslomalle tammikuussa 2006. Olin kotona 7 vuot-
ta, jona aikana meille syntyi neljä lasta. Pala  uani töihin äi  ys- ja 
hoitovapaalta jatkoin rikostutkinnassa Pohjanmaan poliisilaitoksessa 
Kokkolassa. 1.4.2015 sain viran Kokkolan liikennepoliisisektorilta. En-
nen tätä olin n. puolen vuoden ajan tehtäväkierrolla kentällä. 2016 
sain  laisuuden mennä moo  oripyöräpoliisin peruskurssin pääsyko-
keisiin, jotka pide   in elokuussa 2016. Pääsin onnistunees   pääsyko-
keista läpi ja valmistuin kurssilta 2.6.2017. Tämän lisäksi olen käynyt 
moo  orikelkkapoliisin peruskurssin2016-2017. 

 Harrastukset?

Pelaan jalkapalloa, joka varsinkin kesäkaudella vie paljon aikaa va-
paa-ajasta ja silloin ei kovin paljoa muille harrastuksille jää aikaa, 
mu  a toki liikun muullakin tapaa kesälläkin. Talvikaudella tulee 
enemmän viete  yä aikaa sali -tyyppisissä treeneissä, joista crosstrai-
ning on mieluisinta. 

 Mikä sai sinut hakeutumaan moo  oripyöräpoliisin tehtäviin?

Poliisikoulun aikana haave moo  oripyöräpoliisin tehtävästä ky   jo 
mielessä. Tässä tehtävässä yhdistyy kaksi itselle mieluista asiaa, am-
ma    ja kaksipyöräiset. 

Moo  oripyöräpoliisien tehtävä ja rooli maamme liikennepoliisin 
joukoissa?

Samat tehtävät kuin muillakin poliiseilla, mu  a pystymme hyödyntä-
mään moo  oripyörää kalustona monipuolises   eri  lanteissa. Olem-
me saaneet hyvän ja laadukkaan koulutuksen, jo  a osaisimme työ-
turvallises   suoriutua näistä tehtävistä. Moo  oripyöräpoliisilla on 
erityisosaamista omalla alueellaan ja mp -poliisin on luontevaa val-
voa kaksipyöräisiä liikenteessä, mu  a moo  oripyörä taipuu kalusto-
na hyvin monipuolises   eri tehtäviin ja  lanteisiin.

Maamme liikenneturvallisuuden suurimmat haasteet ja ongelmat?

Ihminen on hyvin monimuotoinen ja jos ihmisellä on vaikeuksia jol-
lakin alueella elämässään, eikä saa siihen tarvi  avaa apua, voi se nä-
kyä liikennekäy  äytymisessäkin. Tähän me jokainen kuitenkin voim-
me vaiku  aa posi  ivises  . olimme si  en pos  nkantaja, naapuri, 
poliisi tai vaikkapa hammashoitaja. Tiestön kunto ja hoito edistää 
omalla tavallaan liikenneturvallisuu  a, mu  a olosuhteiden mukai-
nen  lannenopeus korostuu tässä.

Millä keinoilla poliisiorganisaa  o voisi valvoa nykyistä enemmän 
liikenne  ä?

Liikennevalistusta ei voi olla liiaksi ja jos se jossakin  lanteessa sy-
ty  ää lampun takaraivossa jonkun ra  n tai ohjaustangon takana on 
se plussaa. Poliisin näkyminen liikenteessä, ihmisten keskuudessa ja 
mediassa.

Mihin haluaisit poliisin liikennevalvonnan erityises   kohdentuvan?

Nuorten kulje  ajien liikennekäy  äytymiseen ja henkilöihin, jotka 
ajavat päihteiden vaikutusten alaisena. 

Mitkä asiat ovat niitä, johon moo  oripyöräilijöiden tulisi kiinni  ää 
eniten huomiota omassa liikennekäy  äytymisessään?

Tuntea ja hallita oma pyörä, ennalta lukea  lanteita ja kykyä reagoi-
da yllä  äviin  lanteisiin, e  ei koskaan ajaisi liikenteessä tavalla, joka 
ei jätä  laa rii  ävään reagoimiseen.  

Haastattelussa
moottoripyöräpoliisi 
Minna Kastrén

14      Lainvalvojien MP -kerho
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Harrastatko itse moo  oripyöräilyä vapaa-ajalla?

Nykyelämän  lanteessa en. Vapaa-aika kuluu tällä hetkellä paljol-
  lasten harrastuksiin ja oman vapaa-ajan käytän muihin liikunnalli-

siin harrastuksiin. Mu  a melko varmuudella minut vielä löytää tule-
vaisuudessa jäältä Jawan selästä ja haaveissa on oman crossipyörän 
osto. Motocrossissa kehi  yy ajotaito ja samalla se on koko vartalon 
treeniä. Plussana vielä, e  ä onhan se hauskaa ku mikä.

Maamme toisen naismoo  oripyöräilijän terveiset kaikille moo  o-
ripyöräilijöille?

Hymyillään kun tavataan  



Teks  : Jaakko Ritola

ävin huh  kuun alussa Jyväsky-
län moo  oripyöränäy  elyssä 
ja huomasin SMOTO:n osastol-
la jotain sellaista, mitä en ollut 
pannut aiemmin merkille. Ta-
pasin siellä nimi  äin MoTukan 
edustajan.

Suomen Motoris  t ry (SMOTO) on vuon-
na 1989 peruste  u suomalaisten motoris-
 en, moo  oripyöräkerhojen ja järjestöjen 

yhteenlii  ymä ja yhteistyöelin, jonka tar-
koituksena on valvoa ja edistää suomalais-
ten motoris  en etuja. Lisä  etoja SMOTO:s-
ta löytyykin ne  stä.

Osa SMOTOn toimintaa on myös tarjota 
kriisiapua onne  omuuden ja/tai muiden-
kin elämän kriisi  lanteiden jälkeen. Tätä 
osa-alue  a pyöri  ää MoTukka. Sen antama 
tuki on motoris  lta motoris  lle tapahtuvaa 
veloituksetonta apua ja tukea. Tuki on siis 
maksutonta.

MoTukan edustajan kertomat asiat jäivät 
sen verran mielenpäälle, e  ä kotona kaive-
lin ne  n esille ja tutustuin asiaan tarkem-
min. Saamani esi  een mukaan heidän ta-
voi  eenaan on trauma  soivan tapahtuman 
jälkeisen tunnereak  on lieventäminen sekä 
neuvonta ja ohjaus. MoTukan palvelut on 
siis tarkoite  u motoristeille, jotka ovat ko-
keneet jonkin trauma  soivan tapahtuman, 
joutunet liikenteessä läheltäpi    lanteisiin 
tai onne  omuuteen, joutuneet väkivallan 
uhriksi tai mene  äneet läheisen ihmisen.

Marja Suominen kertoo MoTukan sivuilla 
kriisiavun toiminnasta seuraavaa:”Toimin-
tamme on pääasiassa puhelin- ja ne   apua, 
joka tarkoi  aa seuraavaa käytäntöä:

Henkilö, jolla on ollut vähältä pi    lanne lii-
kenteessä,  tai hän on joutunut onne  omuu-

teen, voi o  aa yhtey  ä meidän ryhmämme 
jäseneen joko puhelimitse tai sähköpos  l-
la. Parhaiten sujuu yhteydeno  o lai  amalla 
vies  n ryhmämme jäsenelle esim. soitatko 
minulle terveisin etunimi sukunimi. Kriisia-
pu-tukitoiminta on tarkoite  u myös onnet-
tomuuden uhrien omaisille.

Ryhmämme jäsenistä osa on pääkaupunki-
seudulla, itse asiassa kolme meistä. Muut 
ovat Tampere-Oulu linjalla. Joukossamme 
on mielenterveystyön amma   laisia, eri-
koissairaanhoitaja sekä itse onne  omuuden 
läpikäyneitä tukihenkilöitä. Useat amma   -
au  ajista ja tukihenkilöistä ovat myös joutu-
neet itse onne  omuuteen ja/tai läheltä pi   
 lanteisiin.

Puhelinapu vie aikaa useimmiten n. 1-1,5 
tun  a, jona aikana käymme henkilön kanssa 
läpi tapahtuman, joka on häntä koske  anut. 

KRIISIAPUA
onne  omuuksien uhrien omaisille ja 
läheisille

Tapahtuman käsi  ely voi vaa  a useamman 
puhelun, joista voi sopia asiantun  jamme 
tai tukihenkilömme kanssa erikseen. Avun 
tarvitsija voi pyytää ryhmämme jäsentä 
soi  amaan hänelle sopivana aikana. Mikä-
li asian yhteydessä tulee lisäasiantun  jatar-
ve  a, ohjaamme henkilön lisäavun piiriin.”

Tämä, sanoisinko ikävä mu  a eri  äin tärkeä, 
puoli moo  oripyöräilystä meillä jää usein 
huomioima  a. Liekö kyse siitä, e  ä emme 
 etoises   halua puhua harrastukseemme 

kuuluvista ikävistä asioista. En  edä, mu  a 
saatavilla oleva tuki on hyvä muistaa ja huo-
mioida. MoTukan tärkeää ja arvokasta työ-
tä on myös mahdollista tukea vaikka hank-
kimalla heidän muistomitalinsa. Olemme 
samalla asialla!

Lisä  etoja ja tukihenkilöiden yhteys  edot: 
www.motukka.fi 
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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 10 000 €.
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

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 10 000 €.
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 lisäääääääminen 
moott oripyöräileville 
lainvalvojille
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Finland Espoo Korpilampi 8. -11.6.2017

EC Blue Knights

• Blue Knights ystävät!

• Palkitut Blue Knights Finland veljet.
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• Iltajuhla yhdisti Blue Knights veljet ja sisaret.

Erinomaiset järjestelyt

8-11.6.2017 Espoossa Hotelli Korpilammes-
sa järjeste  y kansainvälinen Blue Knights 
European Conven  on oli tapahtuma, joka 
jäi varmas   kaikkien osano  ajien mieleen 
hienona ja erinomaises   järjeste  ynä ta-
pahtumana. Ajoin itse tapahtumaan tors-
taina perinteisessä ajosäässä Itä-Suomesta. 
Aurinko paistoi läh  essä ja ve  ä satoi saa-
puessani Espoon Korpilammelle. Sade ei 
estänyt sitä, e  eikö Korpilammen hieno il-
mapiiri tuntunut kehossa jo ensimmäisistä 
minuuteista läh  en, sillä hotelli oli jo alka-
nut täy  yä sadoista pääsääntöises   paikal-
le moo  oripyörällä saapuneista suomalai-
sista ja ulkomaalaisista Blue Knights veljistä 
ja sisarista. Kaikki tuntuivat olevan he   ensi 
minuuteista läh  en kuin samaa perhe  ä. 
Tapahtumassa oli paikalla yli 300 moo  o-
ripyöräilyä harrastavaa lainvalvojaa kaukai-
simpien vieraiden saapuessa paikalle Yhdys-
valloista ja Australiasta. Tapahtuma oli siis 
oman maamme mi  akaavassa suuren luo-
kan motoris  tapahtuma.  Järjestelytoimi-
kunta oli organisoinut tapahtuman, jonka 
järjestelyjä kiite   in vuolaas   erityises   ul-
komaalaisten taholta. Hotellin henkilökunta 
oli täysillä mukana ja palveli erinomaises   

tapahtuman osano  ajia ja tapahtuman oh-
jelma tarjosi todella tasokasta ohjelmaa kai-
kille paikalle saapuneille. Myös ravintolan 
tarjoama perinteinen suomalainen ruoka 
näy    kelpaavan kaikille jopa erinomaises  .

Käsiohjelma kertoi lähes kaiken 
tapahtuman sisällöstä

Oman  etoni mukaan tapahtumaan laadit-
tu laatuaan ensimmäinen englanninkieli-
nen käsiohjelma oli todella onnistunut opus 
kaikkien osano  ajien käy  öön. Käsiohjel-
ma pi   sisällään tapahtuman suojelijan po-
liisiylijohtaja Seppo Kolehmaisen terveiset 
Blue Knights veljille ja sisarille. Käsiohjel-
maan oli kirjoite  u tarkka ohjelma jokaisel-
le tapahtuman päivälle kellonaikoineen ja 
tämä helpo    kaikkien tapahtumien osan-
o  ajien elämää tapahtuman aikana. Oman 
yhdistyksemme presiden    toivo    omal-
la tervehdyksellään käsiohjelmassa osanot-
tajat tervetulleeksi tapahtumaan ja käsioh-
jelmaan oli kuva  u kaikki kolme ohja  ua 
ajorei   ä perjantaille tutustumaan polii-
sin moo  oripyöräkoulutukseen Räyskäläs-
sä. Käsiohjelma pi   sisällään myös kuva-
uksen perjantain tutustumiskierroksesta 
Helsingin keskustaan KOFF:n väreihin varus-

tetulla kirkkaan punaisella ra  kalla. Käsioh-
jelmaan oli koo  u myös maamme liiken-
nesäännöt eritäin laajas   ja ainakin omien 
havaintojen perusteella liikennesääntöihin 
tutustu   in hyvin tarkas  . Käsiohjemassa 
oli myös Suomen Saunaseuran saunomisoh-
jeet, sillä Korpilammen hotellin saunat läm-
penivät joka ikinen päivä. Käsiohjemassa oli 
 eto myös tapahtuman jälkeen järjeste  ä-

västä sorarallista Lapin luontoon, sillä moni 
tapahtumaan osallistunut jäi vie  ämään ai-
kaa Suomen suveen ja samalla heille tarjot-
 in mahdollisuu  a tutustua Lappiin ohjatul-

la matkalla. Käsiohjelma pi   sisällään myös 
laajan valokuvaka  auksen Suomen luon-
nosta tuhansine järvineen. Toivo  avas   
oman tapahtumamme käsiohjelma herä  ää 
myös tulevien tapahtumien järjestäjät val-
mistemaan vastaava opus myös tuleviin ta-
pahtumiin.

Pintapelastusta, liikenteenvalvonta-
kaluston esi  elyä, moo  oripyöräilyä 
ja tutustumista Helsingin keskustaan

Lauantaiaamun etukäteen vieraille ilmoit-
tamaton Rajavar  olaitoksen pintapelastus-
näytös hotellin vieressä olevalla lammella oli 
mykistävä esitys. Super Puma helikopterilla 
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• Kansainvälistä keskustelua.

• Myös Blue Knights Leideillä riitti tarinaa.

• Presidentti mietteissään. • Alla: Nuviz navikointijärjestelmä kiinnosti osanottajia.

• Valmistautuminen ohjatuille ajoreiteille.
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• Yli 200 moottoripyörää täytti P-alueet.

• Blue Knights Dog. • Alla: valmistautuminen Paraatiajoon Selloon.

paikalle saapunut Rajavar  olaitoksen yksik-
kö näy    osao  ajille sen, kuinka amma   tai-
toiset pintapelastajat toimivat maassamme. 
Super Puman roo  orit tekivät pienestä lam-
mesta hornan ka   lan ja ilmassa oleva vesi 
kasteli jopa osan vieraista. Erityises   ulko-
mailta paikalle tulleet Blue Knights veljet ja 
sisaret olivat jopa mykistyneitä esityksestä. 
Samalla he ihme  elivät sitä, miten tällainen 
esitys oli mahdollista hankkia tapahtumaan? 
Tämän esityksen saamisesta tapahtumaan 
voimme kii  ää Rajavar  olaitoksen johtoa.

Aamupäivällä oli mahdollisuus tutustua 
myös paikalle saapuneeseen liikenteenval-
vontavälineistöön. Erityisen kiinnostuksen 
kohteena olivat  etenkin poliisin moo  o-
ripyörät ja ennen kaikkea siviilimallinen lii-
kenteen valvontaan varuste  u poliisimoot-
toripyörä. Paikalle saapuneet poliisimiehet 
hoi  vat esi  elyn eri  äin amma   taitoises-
 . Kiitos tästä esi  elystä kuuluu Itä-Uuden-

maan ja Länsi-Uudenmaan poliisilaitosten 
liikennepoliisille. 

Lounaan jälkeen tapahtuman osano  ajat 
saivat mahdollisuuden osallistua kolmeen 
eri rei  lle rakenne  uun ohja  uun ajomat-
kaan poliisin moo  oripyöräkoulutuksen 
keskukseen Räyskälään. Rei  t kulkivat pie-
niä mutkaisia asfal   teitä pitkin kohteeseen, 
missä Räyskälään saapuneille motoristeille 
esitel  in poliisin moo  oripyöräkoulutusta. 
Jokainen matkalle lähtenyt ryhmä sai ennen 
ajoon lähtöä turvallisuusopastuksen matkal-
le ja ryhmien vedosta Räyskälään vastasivat 
oman Blue Knights Finland veljet ja sisaret. 
Matka sujui ryhmien osalla ongelmi  a ja 
kaikki osano  ajat tutuivat nau   neen mat-
kasta. 

Räyskälän matkan vaihtoehdoksi tarjo   in 
ohja  ua kiertoajelua Helsingin keskustaan 
KOFF:n kirkkaan punaisella ra  kalla. Ra  -
kan matkustajakapasitee    loppui melko no-
peas   ja moni matkalle halunnut ei sopinut 
kuljetusvälineisiin, sillä paikat matkalle va-
ra   in huippu nopeas  . Kiertoajelulle osal-
listuneet olivat pääsääntöises   tyytyväisiä 
näkemäänsä ja kokemaansa.

Lauantain Paraa  ajo Sellon Viaporin torille 
oli hieno näytös 

Lauantaina järjeste   in paraa  ajo, joka 
pää  yi Kauppakeskus Sellon Viaporin toril-
le Espooseen. Kansalaiset pääsivät nau   -
maan näkemästään, kun 350 Blue Knight-
sin jäsentä saapui paraa  na paikalle. Oli 
todella komea näky, kun Blue Knights jouk-
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• Myyntipajat kiinnostivat.

• Hyväntekeväisyyslahjoitus HUS lasten syöpäosaston henkilökunnan työhyvinvoinnin lisäämiseen.

 • Trupaduurimme Riikka Jaakkola vauhdissa.

ko ajoi paraa  na Sellon Viaporin torille kol-
men moo  oripyöräpoliisin vetämänä. Au-
ringon paistaessa moo  oripyörät saa  in 
sovite  ua torille kaiken kansan ihailtavaksi. 
Paikalla olivat  etenkin myös järjestön kan-
sainvälisen presiden    DJ Alvarez Texasista, 
varapresiden    Andreas Hohendorf Saksas-
ta sekä Euroopan Konferenssin puhemiehen 
Ully-Bär Itävallasta.

Paikalla ollut lehdistö sai  etää kansainvä-
lisen presiden  n Alvarezin kertomana, e  ä 
Blue Knights Interna  onal on kansainväli-
nen moo  oripyöräkerho, joka on perustet-
tu Yhdysvalloissa 1974. Se on avoin kaikille 
moo  oripyöräileville lainvalvojille, joilla on 
val  on virka ja kiinnio  o-oikeus. Heitä löy-
tyy esimerkiksi Poliisista, Rajavar  olaitok-
sesta, Tullista, Puolustusvoimista ja lisäksi 
rikosseuraamuslaitoksissa sekä syy  äjävi-
ranomaisissa voi olla tällaisia virkamiehiä. 
Paikallisosastoja on ympäri maailman 28:ssä 
eri maassa ja jäseniä on lähes 20 000. 

Andreas ”Schlagi” Hohendorf kertoi lehdis-
tölle, e  ä Blue Knights on perheorientoitu-
nut moo  oripyöräkerho. Tapaamisiin voi 
o  aa ja yleensä otetaan puolisot ja lapset 
matkaan. Niihin voi tulla myös ilman moot-
toripyörää. Kuten huomasi  e, täälläkin osa 
jäsenistä kulkee autoilla, jotka tulivat moot-
toripyöräletkan perässä. Kaikkein tärkein-
tä on tavata ihmisiä. Olemme kaikki ystäviä 
keskenämme. Vaikka emme olisi tavanneet-
kaan aikaisemmin, niin jäseniä autetaan 
aina. Virka-arvolla ei ole mitään merkitystä. 
Useimmilla jäsenillä on lempinimi, jolla hä-
net tunnetaan. Esimerkiksi minut tunnetaan 
nimellä Schlagi.
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• Paraati Sellon P-alueella.

• Paikalliset virkaveljet korvaamattomana apuna Paraatin vedossa. • Kauppa kävi myyntipaikalla.

Oman pressamme Vesa Kaar   n vies   leh-
distölle oli se, e  ä nyt pide  ävä Blue Knights 
European Conven  on on tämän vuoden 
päätapahtuma, jonne on kutsu  u kaikki 102 
presiden   ä. Kaikki eivät  etenkään pääse 
paikalle, mu  a oli posi  ivinen yllätys, e  ä 
osallistujia on 350. Ennakkoon ei voinut  e-
tää, kuka tänne ”saarelle” as   tulee. Kau-
kaisin vieras saapui Australiasta. Osa ajoi 
paikalle moo  oripyörällä, osa lensi tänne 
ja vuokrasi täältä pyörän ja osa tuli autol-
la. Kun perhe kasvaa ja moo  oripyöräily jää 
mahdollises   hetkeksi tauolle, niin siitä huo-
lima  a ketään ei hylätä. Hyvä e  ä tulevat 
paikalle, ihmisistä me juuri välitämme.

Oma pressamme muistu    lehdistöä myös 
siitä, e  ä kerhon tärkeää toimintaa on hy-
väntekeväisyys, jonka kohteena ovat eri-
tyises   lapset. Tähän mennessä kerho on 
lahjoi  anut hyväntekeväisyyteen 18,3 mil-
joonan euron edestä tavaraa ja rahaa. Suo-
messa on kerä  y 10 000 euroa, joista tänä 
vuonna lahjoi  mme Lasten syöpäosasto 10 
henkilökunnalle rahaa virkistäytymiseen. He 
tekevät uskoma  oman hienoa, mu  a ras-
kasta työtä. Itse poliisina joutuu välillä kat-
somaan kuolemaa vierestä, mu  a näiden 
hoitajien pienistä po  laista jopa joka kol-
mas kuolee. Se on henkises   niin raskasta, 
e  ä siihen työhön minusta ei olisi. Lahjoi-
 mme näille hoitajille rahaa, e  ä pääsisivät 

rentoutumaan. Olemme käyneet myös aje-
lu  amassa lastenkodin lapsia. Tämä kerhon 
toiminta on nerokasta. Me kokoonnumme ja 
pidämme hauskaa ja samalla saamme ke-
rä  yä rahaa ja tuote  ua iloa muille.

Sellossa paikalla olivat myös Soldiers MCA, 
mikä on puolustusvoimain virkaupseereista 
koostuva moo  oripyöräkerho. Joitakin kun-
niajäseniä on pyyde  y kerhoon mukaan. 
Jäseniä yhdistyksessä on reilut 30. Todelli-
suudessa Soldiers MCA on tehnyt jo vuosi-
kymmeniä yhteistyötä Blue Knightsien kans-
sa. 

Viaporin torilla olleet kansalaiset saivat 
ihailla todella komeaa moo  oripyöräkalus-
toa ja monelle paikalla olleelle muistot pala-
sivat niihin aikoihin, jolloin omassa nuoruu-
dessa ajokkina oli Jawa tai muu sen aikainen 
moo  oripyörä.

Paraa  ajon vedosta vastasivat tehtävään 
koulutetut moo  oripyöräpoliisit omalla am-
ma   taidollaan ja tästäkin matkasta sel-
vi   in ilman mitään vahinkoja. Oli todella 
hienoa nähdä se, miten sauma  omas   ky-
seisten moo  oripyöräpoliisien yhteistyö su-
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• EC-tapahtumassa olleet Chapterit yhteiskuvassa.

• Korpilammen pihalla.

jui kun yli 300 moo  oripyörän letkaa ve-
de   in Korpilammelta Selloon ja takaisin. 
Amma   miehet ovat amma   miehiä, se tuli 
taas todiste  ua. Kiitos tästä amma   taitoi-
sesta toiminnasta kuuluu Itä-Uudenmaan ja 
Länsi-Uudenmaan poliisilaitosten liikenne-
poliisille.

Iltajuhlat kruunasivat tapahtumapäivät

Tapahtuman illat huipentuivat iltajuhliin, 
joissa koe   in uusia elämyksiä. Uusien liivien 
luovutusseremonia oli pysäy  ävä kokemus 
erityises   ulkomaalaisille Blue Knights veljil-
le ja sisarille, sillä vastaavaa seremoniaa ei 
taida muista maista löytyä. Musiikista vas-
tasivat ko  maiset joukot ja erityises   Voice 
Of Finland ohjelmasta tutuksi tullut truba-
duurimme Riikka Jaakkola sai yleisön sy  y-

mään. Täytyy vain ihailla tätä nuorta naista 
ja hänen laulutaitoaan. Hyväntekeväisyys-
rahan luovutus HUS:n lasten syöpäosaston 
henkilökunnan työhyvinvoinnin parantami-
seen sai monen silmäkulmat kostumaan, sil-
lä me kaikki  edämme sen, kuinka raskasta 
on tehdä työtä lasten syöpäosastoilla. Ilta-
juhlat olivat myös hyvää aikaa solmia uu-
sia kansainvälisiä henkilösuhteita ja samalla 
myös vähemmän tutut Blue Knights Finland 
veljet ja sisaret tulivat tutummaksi. 

Suuri kiitos

Kiitos vielä kerran suuri kiitos tapahtu-
man järjestelytoimikunnalle, Hotelli Korpi-
lammen henkilökunnalle, Itä-Uudenmaan 
poliisilaitokselle, Länsi-Uudenmaan polii-
silaitokselle, Helsingin poliisilaitokselle, Po-
liisiamma   korkeakoululle ja kaikille tapah-
tumassa mukana olleille, sillä teimme Blue 
Knights European Conven  on 2017 -tapah-
tumasta ikimuistoisen tapahtuman, jota 
muistellaan vielä vuosia ympäri maailmaa 
kussakin paikalla olleessa Chapterissa. 

Katsotaan kuinka hyvin Rooman European 
Conven  on onnistuu järjestelyissään vuon-
na 2018? 
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3 sekuntia 
nollasta sataan

Teks  : Tero Aarnio
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Kolme sekunti a nollasta sa-
taan, ei jarruja, yksi vaihde, 
mies miestä vastaan taiste-
lua! Sitä on laji nimeltä speed-
way. Kouvolan Kuusankosken 
oma poika speedwaykuljett a-
ja Tero Aarnio esitt elee hieman 
lajiaan.

peedwayllä on hyvin pitkät perin-
teet 30-luvulta läh  en mu  a nyky-
päivänä laji on Suomessa hieman 
tuntema  omampi. Lajilla on kui-
tenkin vahva jalansija kaupungeissa 
missä ratoja sijaitsee. Speedway on 

lajina yksi helpoimmista seurata. 250 - 400 
metrinen soikea sorarata tarjoaa näkyvyy-
den jokaiseen  lanteeseen. Yksi erä kestää 
neljä kierrosta ja ajallises   se on noin mi-
nuu  n. Aikaa ei ole paljon, joten jokainen 
kilpailija yri  ää kaikkensa koko erän ajan. 
Speedwayssä ajetaan sekä henkilökohtaisia 
kilpailuja, e  ä joukkuekilpailuja.

Nopeudet erän aikana nousevat 120km/h ja 
keskinopeus erässä on 70-85km/h. Kuiten-
kin kiihtyvyys star  sta on se kaikkein pysäyt-
tävin fakta. 3 sekun  a soralla nollasta sa-
taan!

Pyörä speedwayssä on hyvin riisu  u ja yk-
sinkertainen. Säännöt rajoi  avat isku  la-
vuuden 500cc ja kaasu   men koon 32mm. 
Siinä pääasiassa ovatkin säännöt moo  orin 
osalta. Nykypäivänä kevyet  taaniosat mah-
dollistavat moo  orien kierrosluvun kasvat-
tamisen ja uusimmat moo  orit kiertävät 
jopa 13000 ajon aikana. Se on yksisylinte-
riselle 500cc moo  orille todella paljon ja 
moo  orien huoltoväli ei ole pitkä. Moo  o-
rit huolletaan alle tunnin välein, 30 - 50 erän 
välein moo  ori avataan ja tarkastetaan.
Pyörässä on kuivakytkin ja sitä käytetään 
vain lähdössä ja vaihteita on tasan yksi. Ra-
dan pituuden mukaan välityksiä vaihdetaan 
ja se tapahtuu takaratasta vaihtaen. Eriko-
koisia takara  aita kulje  ajilla saa  aa olla 
kymmenkunta, joten välityksellä on iso rooli 
pyörän aje  avuuden kannalta.

Moo  ori on kuitenkin tärkein osatekijä 
vauhdissa ja siihen panostetaan paljon.” Jos 
moo  ori sopii sinulle ja radalle täydellises-
  on ajaminen todella helppoa” Tero ju  e-

lee. Moo  ori on yli puolet pyörän hinnas-
ta ja niitä on pakko olla useampi jos haluaa 
olla huippujen kanssa samalla viivalla. Teron 
isä Timo Aarnio aloi    poikansa moo  orien 
huoltamisen muutama vuosi si  en ja tulok-
sista päätellen se on ollut hyvä valinta. ”Kun 

isä aloi    tekemään moo  orit, niin tulokset 
paranivat ja myös pienien muutosten teke-
minen helpo  ui kun moo  oreita ei tarvitse 
lähe  ää ulkomaille”
Vaikka moo  orit näy  ävätkin ulkoises   sa-
manlaisilta, ei kahta samanlaista kuitenkaan 
ole. Iskunpituudet vaihtelevat ja nokka-ak-
seleita on lukuisia. Niillä saadaan tehtyä 
moo  oreista erilaisia ja samalla sopimaan 
erilaisille radoille.

Star    on eri  äin tärkeä osa kilpailua ja sii-
hen kulje  ajat satsaavat todella paljon. Kyt-
kinlevyjä on erilaisia ja niiden yhdistelmillä 
haetaan juuri täydellinen kytkin jokaiselle 
kulje  ajalle. Kytkimen huoltoon menee ajal-
lises   enemmän aikaa kuin koko muuhun 
pyörään Tero kertoo.

Mitä pyörä si  en maksaa? Amma   laisen 
työkalu voi maksaa noin 10000 euroa mut-
ta käyte  yjä saa  2000 eurolla. Speedway 
on yksi edullisimmista moo  oriurheilula-
jeista harrastaa, mu  a aina kun puhutaan 
moo  oriurheilusta kustannukset eivät rajoi-
tu pelkkään pyörään. Lisäksi laji on Suomes-
sa pieni ja pieni näkyvyys mediassa tuovat 
haasteita myös Teron budje  n keräämiseen. 
”onneksi on ihmisiä ja yrityksiä jotka au  a-
vat minua ja mahdollistavat tavoitella me-
nestystä”

Tero on 32-vuo  as kulje  aja ja ajanut ul-
komaisissa sarjoissa 13-vuo  aasta alkaen. 
SM-mitaleja on kertynyt kymmeniä, ammat-
 laisvuosia yhdeksän ja maajoukkueessa 

vuodesta 2004. Tavoi  eet täksi kaudeksi on 
asete  u korkealle ja silmissä siintää SM-kul-
ta, EM-karsinnat sekä Grand prix-karsinnat, 
joihin Tero on vali  u.

Tero Aarnio toivo  aa Sinisille Ritareille hy-
viä ja turvallisia ajokilometrejä tuleville vuo-
sille.

S



Prätkällä 
töihin
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Prätkällä Töihin -päivä oli ke-
lin puolesta harmaa, mutt a se 
avatti  in eritt äin mielenkiintoi-
sella ti edotusti laisuudella, jos-
sa keskitytti  in suomalaisen 
kaupunkiliikenteen ti laan Suo-
men Motoristi t ry:n tekemän 
Mobility Testi n pohjalta.

ilaisuus oli MP-alan yhteistyö-
forumin, MCF:n, eli Motorcycle 
Coopera  on Forumin käsialaa, 
ja siinä olivat puhujina SMOTOn 
Veli-Ma    Ra  nen, moo  oripyö-
räkauppiaiden puheenjohtaja 

Mikko Summa sekä eurokansanedusta Petri 
Sarvamaa (kok) ja kansanedustaja, eduskun-
nan   liikennevaliokunnan  puheenjohtaja

Markku Ees  lä (kok) sekä Eduskunnan 
mp-kerho Arkadian puheenjohtaja, kansan-
edustaja Eero Suutari (kok). Viimeisen pu-
heenvuoron sai mp-tutkija Janne Saarikoski, 
joka tekee tutkimusta tulevaisuuden moo  o-
ripyöräilystä.

Mikko Summa: Mp-myyn   hyvässä 
jamassa

Mikko Summa, Teknisen Kaupan Liiton Moot-
toripyöräjaoston puheenjohtaja, Harley-Da-
vidson, kertoi, e  ä  laisuus on ensimmäinen, 
jonka Motorcycle Coopera  on Forum järjes-
 . Yhteistyö sai alkunsa hallituksen moo  ori-

pyöräverokaavailujen vastustamiseksi.
- Meillä oli tarve saada aikaan vahva mp-

alan edunvalvoja, joka on proak  ivinen lain-
säätäjän suhteen. Kaikkien meidän tavoi  ee-
na on myös alan koulutuksen ja osaamistason 
kehi  äminen. Haluamme yhteisellä näkyvyy-

dellä viedä tehokkaas   mp-alaa eteenpäin, 
Mikko Summa kertoi. - Tämä on meidän en-
simmäinen yhdessä järjestämämme tapah-
tuma ja varmuuden vuoksi samaan aikaan 
Helsingissä ja Tampereella.

Summa myös selvi    Mp-kaupan  laa, joka 
alkuvuoden spur  n jälkeen o    huh  kuussa 
vähän takapakkia ilmeises   huonojen kelien 
vuoksi.

- Alkuvuosi näy    hyvältä, kääntymisen 
merkkejä näkyi jo viime vuoden loppupuo-
lella. Si  en huh  kuun kylmyys vaikeu   , ja 
jäimme rekisteröin  luvuivsta. Alalla on kui-
tenkin sellainen ku  na, e  ä  lanne näy  ää 
ihan mukavalta, Summa jatkoi.

Mopon ja moo  oripyörä nopeimpia 
ruuhkaliikenteessä

Veli-Pekka Ra  nen sai toisen puheenvuoron, 
jossa esi  eli Suomen Motoris  t ry:n teke-

T
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mää liikkuvuustes  ä, Mobility Tes  ä, jossa noin 12 kilometrin rei  llä Helsingin 
aamuruuhkaliikentessä aje   in sama rei    kuudella eri ajoneuvolla. Tarkoitukse-
na oli selvi  ää, mikä ajoneuvoista on nopein ruuhkaliikenteessä. Kulkuneuvot 
läh  vät matkaan samasta paikasta suurin piirtein yhtä aikaa, ja moo  oripyö-
rä sekä mopo olivat nopeimpia. (Linkki tutkimuksesta kertovaan ju  uun tässä).

- Tällaista tutkimusta Suomessa ei ole koskaan aiemmin tehty. Kerran aiemmin 
sitä on yrite  y toteu  aa FEMA:n mallin mukaan, mu  a silloin ei saatu tuloksia 
aikaiseksi. Tavoi  eenamme oli selvi  ää, millaisia erityispiirteitä suomalaisessa 
ja helsinkiläisessä liikkumisessa on. Esimerkiksi sähköpyörä pärjäsi tutkimukses-
sa hyvin siksi, e  ä valoissa joutui seisomaan jopa minuu  n, jolloin sähköpyörä 
eh   saada kiinni edellämenijät, Ra  nen selvensi.

- Spli  auksen eli lane spli   ngin tulkitsimme juridises   niin, e  ä Kehä I:stä esi-
merkiksi on laitonta ajaa kaistojen välissä, kun liikennejono kulkee, mu  a si  en 
kun jono seisoo, niin polkupyörät ja mopot voivat ajaa oikealta puolelta, moot-
toripyörät puolestaan vasemmalta valoissa kärkeen. Poliisin tulkinta eri puolilla 
Suomen saa  aa olla toisenlainen.

Spli  auksessa kävi kuitenkin ilmi, e  ä sitä ei pysty käy  ämään: mopot ja pol-
kupyörät eivät kaupungissa mahdu oikealta ohi, koska kaistat ovat niin kapeat, 
ja moo  oripyörät taas eivät mahdu, koska  laa ei oikein ole, ja kul  uurinen asia 
on se, e  ä sitä ei myöskään anneta, Ra  nen valaisi.

- Helsingissä on tällä hetkellä 11 moo  oripyöräparkkia, joissa on yhteensä 67 
ilmaista moo  oripyörien pysäköin  ruutua. Jos niitä olisi enemmän, ja bussikais-
tojen käy  ö olisi moo  oripyörille salli  ua, niin moo  oripyöriä ja skoo  ereita 
olisi varmas   enemmän. Yksi tutkimuksen tuloksista on, e  ä jalankulun, pyö-
räilyn ja autoilun välissä on gäppi, johon pitäisi ajatella myös sähköpolkupyö-
riä ja pieniä moo  oripyöriä. Tulevaisuudessa voi olla, e  ä liikkuminen on aivan 
erilaista.

Ra  nen myös muistu   , e  ä jos autoilu onkin turvallisempaa, niin työikäis-
ten moo  oripyöräillä kaupungissa liikkuvien onne  omuus  lastot ovat pienet, 
ja autot puolestaan saastu  avat huoma  avas   enemmän.

Petri Sarvamaa kannustaa edunvalvontaan

Europarlamentaarikko Petri Sarvamaa kunnostautui aikanaan EU:n poh  essa 
katsastuspakkoa moo  oripyöräilijöille. Tai ainakin hän itse epäili sitä syyksi sii-
hen, miksi oli saanut kutsun  laisuuteen puhumaan.

- Moo  oripyöräily on sen takia kiinnostava, e  ä se on osa liikenne  ä, liikku-
mista ja liikennepoli  ikkaa. Se on tärkeämpi, kuin mikä painoarvo sille annetaan 
ja tahtoo jäädä lapsipuolen asemaan. Hyvällä liikennepolii   sella ohjauksella se 
voisi vaiku  aa myönteises   sekä talouteen e  ä ympäristöön.

- EU:n vinkkelistä moo  oripyöräilyn nyky  lanne on varsin lyhyt tarina. Vuo-
den 2014 jälkeen ei ole sääde  y mitään moo  oripyöräilyyn lii  yvää vuoden 
2014 tyyppihyväksyntäasetuksen jälkeen. Vuonna 2015 muis  ota päivite   in - 

vede   in yleisiä linjoja sen suhteen, mitä liikennepoli  ikas-
sa olisi tarkoitus tehdä, Sarvamaa selvensi.

- Vuoden 2014 eurovaalien jälkeen maailmanpoli  ikka 
on ollut sekavassa  lassa. Sen vuoksi Euroopan liikenne-
poli  ikka on jäänyt sivuun, kuten moni muukin asia. 31.5. 
tuli isohko tulevaisuuteen vaiku  ava esitys komissiosta. Sii-
nä käsitellään  enkäy  ömaksujen lainsäädäntöä. Siinä ei 
ole vielä mitään mainintaa moo  oripyöristä. Vuoteen 2025 
mennessä tavoi  eena on yhtenäinen eurooppalainen  e-
maksukäytäntö, jossa ovat mukana pake   - ja henkilöautot. 
Jäsenmaat pää  ävät itse, lähtevätkö mukaan vai eivät.

- Mikä on si  en moo  oripyörien kohtalo  enkäy  ömak-
sujen osalta? Nyt käytäntö on kirjava ympäri Euroopan. Se, 
e  ä moo  oripyörä on vielä katveessa, on hyvä puoli asias-
sa, sillä se on hyvää etsikkoaikaa SMOTOlle, Sarvamaa pai-
no   . - Kannustan olemaan mahdollisimman paljon muka-
na ja läsnä EU-edunvalvonnassa. Pitää olla hereillä, millä 
ehdoilla asiaa saadaan jatkossa harrastaa.

- Liikennepoli  ikassa kultaisia ohjenuoria ovat ympäristö, 
turvallisuus sekä kolmantena talous. Viimemaini  u on vai-
keammin hahmote  ava, koska siinä on monia ulo  uvuuk-
sia.

- Tämä Mobility Test on erinomainen. Tuloksena on konk-
ree   sta selväkielistä teks  ä mitä Brysselissä ymmmärre-
tään. On oltava hereillä ja etukäteen ak  ivinen, jolloin saa 
aikaan asioita yhdessä muiden kanssa, kuten esimerkiksi 
FEMA:n kau  a, Sarvamaa keho   .

- EU:ssa on 35 miljoonaa moo  oripyörää ja mopoa ja 
EU:n väestöstä jo 70% asuu kaupungeissa. Kannustan meitä 
kaikkia yhdessä viemään tätä vies  ä eteenpäin: moo  ori-
pyörä ja mopo ovat loistava ekovaihtoehto kaupunkiin, Sar-
vamaa pää   .

Markku Ees  lä haluaisi poistaa autoveron

- Moo  oripyörällä ajamisesta on tullut mieleeni, e  ä autol-
la voi tehdä virheen, pel   vain vähän kolisee, mu  a moot-
toripyörällä puolestaan ensimmäinen virhe voi olla myös se 
viimeinen. On surullista, e  ä suomalainen liikennekul  uuri 
on yhden asian ju  u: nopeusvalvonta ja ylinopeuksien pois-
taminen on se ainoa, mitä tehdään, Ees  lä arvioi.

- Pitäisi enemmän poh  a, mistä isossa kuvassa liikenne-
turvallisuus koostuu? Sen lähtökohtana on koulutus, ja ni-
menomaan asennekoulutus. Väärin käyte  ynä autot ovat 
moo  oripyörien tappovälineitä. On opi  ava kunnioi  a-
maan moo  oripyöriä.

- Tieliikennelain 23 pykälässä puhutaan  lannenopeudes-
ta sekä oman ajoneuvon tuntemisesta. Ennen puhu   in tu-
levan  lanteen ennakoimisesta. Meidän pitäisi myös olla 
keski  yneitä ajamiseen, kun olemme matkassa autolla tai 
moo  oripyörällä. Katseen pitää pysyä  essä ja peileissä.

- Tässä korostuu myös turvavälien merkitys. Erityises   au-
toilijoiden olisi ymmärre  ävä, e  ä moo  oripyöräilijät ovat 
tasaveroisia tekijöitä liikenteessä.

- Koska kukaan ei ole seppä syntyessään, niin ajoharjoit-
telun merkitys on suuri. Suomessa on olemassa joitakin 
kymmeniä ratoja, jotka mahdollistavat vapaaehtoisen har-
joi  elun, ja ne ovat eri  äin tärkeitä moo  oripyöräileväl-
le yhteisölle. Kaikki lähtee siitä, e  ä hallitsee moo  oripyö-
rän tai auton hyvin eri  lanteissa, jarrutustekniikka on tässä 
yksi olennaisimmista asioista.

- Asian toinen puoli on lainsäädäntö ja verotekijät. Esi-
merkiksi mitä vanhempi auto- ja mp-kanta, sitä vaarallisem-
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paa on ajaa. Erityises   uusissa autoissa on uu  a teknologiaa, jota vähitellen on tul-
lut myös moo  oripyöriin. Yksi  äisenä kansanedustajana minulla on jo pitkään ollut 
se näkökulma, e  ä autovero pitäisi poistaa, sillä uudet autot ovat paljon turvallisem-
pia ja lisäksi ne saastu  avat vähemmän. Kaksipyöräiset eivät puolestaan saastuta niin 
paljon kuin autot, aikanaan moo  oripyöräilyä harrastanut Markku Ees  lä kertoo.

Eero Suutari pa  stelee ajoharjoi  eluun

- Olin isäni Jawan kyydissä paljon aikanaan, ja minulla on ollut moo  oripyörä vuodes-
ta 1973 läh  en. Joka kevät pistos on samanlainen: pyörä odo  aa Kainuussa, ja kilo-
metrejä tulee vuosi  ain noin 15 000. Olen eh  nyt ajaa jo yli 500 000 kilometriä, ja 
hauskaa on se, e  ä moo  oripyöräillessä ikä ei paina samalla tavalla kuin autoillessa.

- Huolissani olen siitä, e  ä moo  oripyörien keski-ikä Suomessa on 18 vuo  a. Se 
tarkoi  aa sitä, e  ä tyypillinen moo  oripyörä on vuosimallia 1999. 90-luvun moo  o-
ripyörät ovat tosi turva  omia uusimpiin pyöriin verra  una: kun hyppäät sellaisen sel-
kään uuden pyörän jälkeen,  edät, e  ä museopyörästä on kysymys.

- Minusta liikenteen turvallisuus on ykkösasia myös moo  oripyöräillessä. Suomi on 
hoitanut hyvin katsastusasiaa, se on erikoistapaus, ja siinä SMOTO on tehnyt eri  äin 
hyvää työtä. Tekninen vika aiheu  aa korkeintaan prosen  n vakavista loukkaantumi-
sista tai kuolemaan johtaneista mp-onne  omuuksista. 20 kuollu  a per vuosi sil    e-
tys   edelleen liikaa.

- Joka kevät kanna  aa tehdä ajoharjoi  elua uudestaan ja uudestaan sekä katsoa, 
mikä on hiekka  lanne kaduilla ja teillä. 70-luvulla puhu   in, e  ä moo  oripyörä on 
huono liikenneväline, koska aiheu    paljon kuolemia. Moo  oripyöristä teh  in ei niin 
hyväksy  yjä, se vain ei ”ollut aikuisen miehen työväline”. Isäni ajoi työmatkat moot-
toripyörällä 60-luvulla, 70-luvulla niitä ei voinut ajaa, kun nyt taas uskalletaan kertoa, 
e  ä käydään moo  oripyörällä töissä, Eero Suutari selventää.

MP-tutkija Janne Saarikoski uskoo moo  oripyöräilyn hauskuuskertoimeen

Janne Saarikoski nauroi tulleensa itse paikalle vuoden 1999-mallisella moo  oripyö-
rällä - kunniakkaas  .

- Moo  oripyöräilijä tarvitsee turvallises   ajaessaan ennakoin  a, ja sitä kaipaa 
myös koko mp-ala. Suomalaista moo  oripyöräilyä ei ole kovin paljoa tutki  u, joten 
aloin tehdä väitöskirjaa aiheesta. Tutkimuksen työnimi on ”Prätkä 2040”, Tampereen 
Teknisessä korkeakoulussa työskentelevä Saarikoski kertoi.

- Tutkimuksen tavoi  eena on luoda visio siitä, mitä moo  oripyöräily voisi olla sil-
loin. Siitä on hyötyä sekä itse alalle e  ä myös päätöksiä tekeville virkamiehille.

- On villi ajatus, e  ä tänä vuonna syntyvistä lapsista kukaan ei väl  ämä  ä aja au-
toa itse vuonna 2040. Ja toinen kysymys on se, e  ä saako, onko enää mahdollista ajaa 
moo  oripyörällä vuonna 2040?

- Mitä muutoksia on tulossa; miten digitalisaa  o vaiku  aa mukavuuteen, kuskin 

opastukseen, ajovakauteen ja jarru  amiseen. Millä ta-
valla moo  oripyörän lisääntyvä älykkyys on hyväksy  ä-
vää, ja miten  eto kulje  ajalle välitetään?

- Entä mikä on sähkömoo  oripyörän  lanne? Suoma-
laiset eivät tunnu lämpiävän edes sähköautolle, entä 
si  en sähkömoo  oripyörille? Itse uskon vahvas   säh-
kömoo  oripyörien tulevaisuuteen, Saarikoski paljastaa.

Oma lukunsa ovat myös moo  oripyöräilijöiden osaa-
mistarpeet tulevaisuudessa.

- Koulutusta ollaan ajokor   asetuksen muutoksessa 
leikkaamassa rajus  . Teoriaa jää pois, samoin ajokoulu-
tusta. Vuonna 2040 kulje  ajan osaamistaitovaa  muk-
set ovat erilaisia kuin esimerkiksi kytkimen käy  ö nyt.

- Toinen mielenkiintoinen kysymys on motoris  en ja 
robo   autojen  lanne. Miten moo  oripyörät sopivat 
mukaan sekaliikenteeseen, vai kielletäänkö niiden käyt-
tö?

- Toisaalta on puhu  u moo  oripyöräilyn Fun Facto-
rista: ajonau  ntoa haluavia rii  ää varmas   jatkossakin. 
Kaikkien kyselyjen mukaan moo  oripyöräilyä harraste-
taan sen takia, e  ä se on kivaa. Jos  lanne jatkuu sa-
manlaisena, niin moo  oripyöräilyn tulevaisuus on taat-
tu, tutkija Janne Saarikoski uskoo.

Tilaisuuden puheenjohtajana toimi SMOTOn markki-
noin  vastaava Marko Saarinen.

Kuvagalleria  edotus  laisuudesta ja koeajotapahtu-
masta: www.smoto.fi 

Ju  u on laina  u Suomen motoris  t ry /
Erkki Mäki
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SINISET VELJET JA SISARET! UUSIA TUOTTEITA
Ajokausi on parhaimmillaan säistä huolima  a, nyt on taas hyvä aika tehdä tuote-

 lauksia (tu  uun tapaan ne   sivujen kau  a taikka suoraan Director lll:lta). 
Terveisin Jari Jäske Director III

Dogtag -riipus, sisältää 2kpl kiil-
lote  ua silikonikumireunuksil-
la olevaa laa  aa sekä ketjut! Ki-
rurginterästä (316L), mitat 51 x 
32mm, 44g. Hinta sisältää kai-
verruksen molempiin riipuksiin 
yhdelle puolelle. Ketjun pituus 
60 cm ja 10 cm, hinta 25 euroa. 
ENNAKKOTILAUS! (toimitusai-
ka n. viikko). HUOM! Saa millä 
teksteillä tai logolla tahansa!

Blue Knights Finland 1 kangasmerkki, brodeera  u, sininen, valkoinen tai 
musta. Korkeus n. 11 cm. hinta 8 euroa / kpl taikka 20 euroa sarja (3 väriä).

Blue Knights Finland 1 vuosinatsa 
-pinssi, tähän kiinnitetään ne kerhon 
päätapahtumissa kertyneet natsat 
tai syntymävuosinatsa. Hinta 10 eu-
roa. Syntymävuosinatsa, hopeaa, kä-
sityötä, hinta 40 euroa, ENNAKKOTI-
LAUS! (toimitusaika viikko-kaks).

Kaikkiin  lauksiin KAUPANPÄÄLLE pahvinen tuopinalus, jossa laulunsanat kääntöpuolella (josko sa  uu muutaman 
jälkeen unohtumaan….)

Blue Knights -tarra, värit: valkoinen, 
musta, sininen, hopea, kulta ja hei-
jastava. Hinta 3 euroa /kpl, valmist-
aja antaa tuo  eelle 7 vuoden ulkoil-
matakuun (ei  etenkään kestä 
paine- / pesuainepesuja em. aikaa, 
mu  a ERITTÄIN laadukas tuote).



Teks  : Jaakko Ritola, Director II

erhon uutena tapahtumana 
järjeste   in juhannuksen jäl-
keisellä viikolla Yö  ömän Yön 
sora- ja öljysoraralli Kuusamon 
ja metsälapin alueilla. Rallei-
hin ilmoi  autui yhteensä kuu-

si henkilöä, neljä kerhosta ja kaksi sen ul-
kopuolista, toki virkamiehiä hekin. Mukana 
siis oli Veikko Aho, Pe  eri Jasu, Marko Kova-
nen, Aku Hilve, Janne Leinonen sekä allekir-
joi  anut rallien vetäjänä. Kalusto jakaantui 
siten, e  ä kolmella oli soralle paremmin so-
pivat seikkailupyörät ja kolmella paremmin 
asfal  lle soveltuvat kulkupelit. Tästä ei kui-
tenkaan ongelmaa muodostunut, päinvas-
toin.

Kokoonnuimme suunnitelman mukaises-
  Rukalle maanantaina iltapäivän ja illan ai-

kana. Illan kuluessa tutustel  in toisiimme, 
syö  in ja sauno   in sekä suunnitel  in vii-
kon ajojärjestelyjä. Poikkeuksen teki Mar-
ko, joka käy    maanantain ja  istain väli-
sen yön ajamalla Espoosta Rukalle saapuen 
lähtöasemiin vain vähän ennen aamupalaa. 
Koska aikaa oli, nukkui hän vielä reippaat 20
minuu   a ennen yleistä herätystä ja liik-
keelle lähtöä. Ja kiitos Nikolle erinomaises-
ta majoituksesta!

Tiistaina star  asimme tankatuilla pyörillä 
liikkeelle ja etuajassa. Aluksi pyörähdimme 
Rukan Juhannuskallion päällä katselemas-
sa maisemia ja sieltä suuntasimme koko 
porukalla Kon  aisen itäpuolelle sekä Kit-
kan rannoille o  amaan tuntumaa sora- ja 
metsäautoteihin. Hyvin kulkivat kärkijou-
koissa Veikon Wingi ja Pe  erin K1600GTL, 
eikä tehnyt heikkoakaan. Kuskista se on 
kiinni, se tuli todiste  ua monta kertaa reis-
sun aikana. Kitka-järven länsipuolella Tol-
vassa seurueella oli ensimmäinen hajaan-
nuksen hetki. Veikko ja Pe  eri suuntasivat 
Posion ja Au  n kau  a sopimaamme tapaa-
mispaikkaan Kemijärven eteläpäähän. Me 
loput käännyimme koh   sorateille koh   Rii-
situnturin kansallispuistoa ja edelleen koh   

Luusuaa. Hetken aje  uamme säädimme pa-
rista sileäkumisemmasta pyörästä rengas-
paineita alemmas ja matka jatkui. Niin kiire 
ei ollut, e  emmekö kerinneet matkalla keit-
tämään kahvia ja ihailemaan Kemijärven ko-
meita rantavalleja.

Matkalla kohtasimme myös yhden kuudes-
ta havaitsemastamme hirvestä lukuisten 
porojen lisäksi.

Kemijärven Luusuan jälkeen pysähdyimme 
lounaalle Raajajärvellä ravintola Mainarissa.
Öljysoraporukka oli perillä aiemmin ja  la-
si kuraportaalle ruuan valmiiksi pöytään. 
Hyvä järjestely ja hyvät oli sapuskat. Raa-
järveltä jatkoimme yhdessä Misin kau  a 
Vikajärvelle tankille Misin alueen sotahis-
toriaankin tutustuen. Vikajärveltä asfal   -
miehet jatkoivat suoraan Luostholle lysthin
pi  oon, ja soraporukka taas raivasi uraa 
läpi Rovajärven ampumaken  äalueen ete-
lästä pohjoiseen Naarman  en ja Javaruk-
sen  en kau  a. Pitkäl   olivat ennennäke-
mä  ömiä maisemia kaikki. Illan kähmyssä 
majoituimme Luostolle nau   en kylpylästä 
ja hyvästä ruuasta. Soraporukan päivän ru-
peamalle tuli pituu  a 335 km  estön vaih-
dellessa hyvästä savisora  estä Riisitunturin
polkuteihin. Markon saldo oli kaiken kaik-
kiaan reipas 1200 km alle vuorokauden, 
käsi lippaan. Sen verran lienee kuntoa kysy-
nyt kaikilta, e  ä vuoteissa ol  in jo ennen il-
takymmentä. Kaikki.

Keskiviikkona olimmekin si  en liikkeellä 
taas varhain ja omaehtoises   ilman pa  s-
teluja.

Asfal   miehet Veikko ja Pe  eri suuntasivat 
suoraan Sodankylän kau  a Saariselälle ja 
sieltä takaisin Vuotsoon lounastreff eille ku-
raportaan kanssa. Soraporukan rei    kulki 
taas Pelkosenniemen, Härkäjoen, Tanhuan 
ja Moskuvaaran kau  a Vuotsoon. Välillä os-
tel  in puukkoja, juo  in kaffi  a kyläkaupas-
sa ja katel  in muutama poronkusema so-
pivaa taukopaikkaa. Tiestö oli periaa  eessa 
hyvää, mu  a edellisviikonlopun lanaus oli 

tehnyt siitä paikoin kuohuvaa sepelikei  oa. 
Kyllä siitä puolikarkeilla renkailla pääsi veto 
päällä, mu  a ihme  elen kyllä, e  ä millä il-
veellä Aku ja Marko selvi   vät saman katu-
renkailla. Arvostus lisääntyi koko ajan.

Vuotsossa syö  in ja Vuotsossa tanka   in. 
Ruuat olivat jälleen odo  amassa, kiitos Vei-
kon.Iltapäivän etappina oli sorarallin osal-
ta läpi Koitelaisen kairan Lokkaan, edelleen 
Ylä-Kairin kau  a Ruuvaojalle ja Kemihaa-
raan. Uusi 48 km metsäauto  e läpi kairan 
Lokkaan ei tuonut juurikaan maisemalli-
sia elämyksiä, mu  a lyhentää kyllä matkaa. 
Lokan tekojärvi on kyllä aava ja laaja, ja äk-
kinäinen saa  aisi sieltä herätessään luul-
la olevansa jo jäämeren rannalla. Tie Lokan 
kylästä Vuol  stunturin kau  a Ylä-Kairille on 
lähes kirveenkoskematonta kaunista erä-
maata. Tätä maisemaa lähde   in hakemaan 
ja täältä se löytyi. Ennen Ruuvaojaa poikke-
simme Niekka-tunturille. Tie ylös on kapea, 
vedensyömä ja lopun osalta jopa kivinen. 

Yöttömän Yön Rallit 
Metsälapissa
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• Kemijoen ylittävä silta Luusuassa. 
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• Soratiellä Rovajärven alueella. 

• Pyhätunturilla. 

• Antin kanssa Pelkosenniemen torilla. 

• Kahvit Kirakkavaaran porokämpällä. 
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Sinne kuitenkin ajoimme, ja myös Marko 
ka  skaverkolla (kivisuojat) duunaamallaan 
Suzukilla. Tässä vaiheessa totesin itsekseni, 
e  en tällä reissulla enää puhu sora- ja ka-
tupyöristä, vaan sora- ja öljysorakuskeista.
Öljysoraryhmän rei    Kulki Sodankylän, 
Tanhuan ja Savukosken kau  a Kemihaa-
raan. Viimeiset kymmenet kilometrit olivat 
aivan loistavaa savisoraa pitkin Korvatun-
turin  etä ja koh   Yötöntä Yötä. Sorarei  lle 
mita   in tämän päivän osalta pituu  a noin 
453 kilometriä.

Kemihaaran lakkautetulla rajavar  oasemal-
la odo    ystävällinen Peltoniemen pariskun-
ta poronkäristyksineen ja rantasaunoineen. 
Ruoka oli hyvää ja sitä oli täälläkin rii  ä-
väs  . Ennen saunaa pidimme pienen mu  a 
merkityksellisen puolivälikaronkan. Ojensin 
osallistujille pienet snapsikuksat muistoksi, 
mu  a myös jatkokäy  öä varten. Kuksa on 
merkkinä hyväksytystä osallistumisesta näi-
hin ralleihin ja kuksan väri kuvastaa käytet-

tyä rei   ä. Asfal  n mustan sai Veikko sekä 
Pe  eri, ja soran ruskean Aku, Janne ja Mar-
ko. Toimikoon tämä mo  vaa  ona, mikä-
li näitä alleja järjestetään vielä jatkossakin. 
Kauniin illan Kemihaarassa kruunasi puu-
lämmi  einen rantasauna ja kastautuminen 
Kemijoen latvavesien viileään syliin. Uni tuli 
jälleen aikaisin.

Torstaina mai  avan aamupalan jälkeen 
olimme jälleen liikkeellä ennen aikojamme. 
Liekkö kuksamo  voin   toiminut, mu  a tä-
män päivän pää  mme ajaa yhdessä alusta 
loppuun. Aluksi poikkeisimme Tulppiossa 
Samperin veturia vilkaisemassa. Tulppios-
ta ajoimme suorinta  etä Naruskan kau  a 
Sallan rajanylityspaikalle. Siellä oli ystäväl-
linen vastaano  o Tullin ja Rajan edustajien 
toivo  aessa tervetulleeksi. Vanhempi raja-
var  ja Nyman tarjosi kahvit kertoillen ra-
jasta ja sen elämästä sekä omasta pyörä-
harrastuksestaan. Liekkö kohta kerhomme 
jäsen, toivo  avas  .

Sallassa lounas  mme ja sen jälkeen suun-
tasimme Kuusamoon Oulankajokilaaksoon, 
edelleen kuvankauniin Juuman kylän kaut-
ta itärajan helmeen Isokenkäisten Klubille. 
Loppupään  et olivat hyvakuntoisia savi-
sorateitä ja nopeudetkin nousivat lainsalli-
miin lukemiin. Alun arkuus, jos sellaista oli 
nyt ollut, oli kadonnut matkalla saadun ko-
kemuksen myötä. Kaikki osallistujat pyöri-
neen saapuivat Klubille ehjinä ja terveinä. 

• Niekan (445 m) huiputus.

• Samperin veturi Tulppiossa.

• Kemihaarassa.
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Kolmannen ajopäivän pituudeksi jäi vain 323 kilometriä. Koko Yö  ömän Yön Soraral-
lin pituudeksi saimme siis 1111 km ja risat päälle.

 Isokenkäisten Klubilla ralliporukkaa odo    mökkimajoitus, loistava kolmen tähden il-
lallinen sekä kerhon sponsoroima savusauna. Kiitokset näistä kuuluvat Sirpalle, Kat-
jalle, Markukselle sekä  etys   kerhollemme! 

Matkan varrella ja illan kuluessa varmistuin siitä, e  ä vastaaville ralleille olisi  lausta 
jatkossakin, tosin konsep  a ehkä hieman kehi  äen. Jos rallin nimi on yö  ömän yön 
ralli, niin yksi legi pitäisi tuolloin ajaa läpi yön. Lähtö olisi illalla klo 21 ja tulo majoi-
tukseen joskus aamupalan aikaan. Toinen ajatus voisi olla, e  ä tukikohta pysyisi sa-
mana koko rallien ajan, päivi  äisten rei   en vaihdellessa perhosmallilla eri suun  in. 
Viikolla aje  avan sorarallin voisi myös yhdistää laajempaan viikonlopun kesätapah-
tumaan joskus tulevaisuudessa. Hyviä ideoita!

• Kolmen ruokalajin illallinen Isokenkäisten Klubilla

• Oulangan kansallispuiston opastuskeskus.

• Alla: Seitsemän tähden savusaunasta Heikinjärveen.




