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1. Rikosseuraamuslaitoksen suurimmat 
haasteet yhteiskunnan muu  uvassa tur-
vallisuus  lanteessa?

Rikosseuraamuslaitoksen tavoi  eena on 
omalta osaltaan ehkäistä uusintarikolli-
suu  a ja lisätä yhteiskunnan turvallisuu  a. 
Oleellista on kehi  ää toimintaamme en  stä 
vaiku  avammaksi niin, e  ä en  stä harvem-
min vankeusrangaistuksen tai yhdyskunta-
seuraamuksen suori  anut syyllistyy uusiin 
rikoksiin.  Tämä vaa  i vankien ja yhdyskun-
taseuraamusasiakkaiden tukemista kun-
toutumisessa ja rikokse  oman elämän val-
miuksien lisäämisessä. Itsestään selvää on, 
e  ä tämä edelly  ää myös turvallista laito-
sympäristöä ja hyvää säilytysvarmuu  a van-
kiloissa.

2. Vuonna 2016 vankeusvankeja oli päivit-
täin keskimäärin 2487. Millaisena itse näet-
te maamme vankilakartan tulevaisuudes-
sa? 

Vankien määrä on Suomessa suunnilleen 
puoli  unut 50 vuodessa. Viime vuosina  -
lanne on kuitenkin ollut hyvin vakaa. Van-
keja on ollut hieman yli 3000 tutkintavangit 
mukaan lukien. Vankiluvun kehityksen en-
nustaminen pidemmällä tähtäimellä on vai-
keaa, mu  a uskon  lanteen pysyvän nykyi-
sellään lähivuosina.

Vankilainvestoinnit ovat hyvin pitkäaikai-
sia ja meillä on käytössä useita 1800-luvul-

la valmistuneita – toki si  emmin peruskor-
ja  uja – vankiloita. Vanhoissa rakennuksissa 
nykymuotoisen vankeinhoidon ja esim. tut-
kintavankeuteen lii  yvän erillään pitämisen 
toteu  aminen on vaikeaa. Vankilaverkos-
to uudistuu kuitenkin aika hitaas  . Parhail-
laan ollaan suunni  elemassa uusia vankiloi-
ta Hämeenlinnaan, Keravalle ja Jyväskylään.  

 3. Päihdetyö nykyisessä vankeinhoidossa?

Hyvin suurella osalla vangeista on päih-
deriippuvaisuus. Vankiloissa päihdetyö on 
hyvin laajaa. Se koostuu tarjonnan estämi-
sestä, kysynnän vähentämisestä sekä päih-
dekäytön aiheu  amien terveys- ym. hait-
tojen ehkäisemisestä ja hoitamisesta.  
Huumeiden tuloa vankiloihin pyritään estä-
mään monin keinoin. Koko ajan tulee uusia 
huumeita sekä ilmenee myös uusia tapoja 
salakuljetukseen. Päihdekuntoutusta toteu-
tamme sekä oman henkilökuntamme toi-
mesta e  ä yhteistyössä monien kolmannen 
sektorin toimijoiden kanssa.

Vankien terveydenhuollosta vastaa nykyään 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) 
alainen Vankiterveydenhuolto.

4. Millä keinoilla Rikosseuraamuslaitos 
pystyy edistämään vankien koulu  autu-
mista työelämän tarpeisiin?

Ensi vuoden alussa tulee voimaan amma-
 llisen koulutuksen kokonaisuudistus. Sen 

myötä myös vankien amma  llista koulu-
tusta voidaan järjestää aiempaa enemmän. 
Ympäri maan oleville amma  llisille oppilai-
toksille on myönne  y lupia vangeille järjes-
te  ävään koulutukseen. Vankiloiden työ-
toimintaa muokataan tulevaisuudessa niin, 
e  ä se palvelee tätä koulutusta.

Monilla vangeilla on puu  eita myös perus-
koulutuksessa ja myös peruskoulututkinnon 
ja esim. lukion suori  aminen vankilassa on 
mahdollista. 
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5. Miten valvontarangaistuksen käytön laa-
jentaminen on onnistunut ja millaisia tu-
loksia sen käytöstä on saatu?

Sähköiseen valvontaan perustuva valvon-
tarangaistus on ollut käytössä nyt kuusi 
vuo  a. Sen käy  ö on jäänyt jossain mää-
rin ennakoitua vähäisemmäksi. Päivi  äin 
valvontarangaistusta suori  aa vii  senkym-
mentä henkilöä. Sinänsä rangaistus on to-
de  u toimivaksi.  Yhdyskuntaseuraamusten 
päämuotona on edelleen yhdyskuntapalve-
lu, jota suori  aa päivi  äin yli tuhat henki-
löä.

Sähköistä valvontaa käytetään myös val-
votussa koevapaudessa ja poistumislupa-
valvonnassa. Tulevaisuudessa sitä voidaan 
käy  ää myös tutkintavankeuden vaihtoeh-
tona.

6.  Millaisen uuden haasteen moo  oripyö-
räjärjestöjen jäsenten pitkät vankilatuo-
miot maamme vankiloissa on tuonut van-
keinhoidolle?

Järjestäytyneeseen rikollisuuteen kuuluvat 
vankien rangaistusten täytäntöönpano tuo 
vankiloille ja henkilökunnalle tosiaan omat 
haasteensa. Ko. vankien sijoi  aminen van-
kiloiden kesken ja vankiloiden osastoille on 
mie   ävä tarkoin ja valvonta on mitoite  a-
va oikealle tasolle. Henkilökunnallamme on 
tähän hyvä osaaminen.

7. Pääjohtajan oma suhde moo  oripyöräi-
lyyn?

Eipä juuri ole omakohtaista kokemusta. Kak-
sipyöräisistä tutuin liikuntaväline on polku-
pyörä.

9. Pääjohtajan terveiset kaikille moo  ori-
pyöräilijöille?

Mukavia ajeluja, kun kevät taas pian koi  aa!

Henkilökuvaus
Esa Vesterbacka



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
Talvi 2017

Moo  oripyörämessut MP2018 on taas helmikuussa. Uusia pyöriä 
ja parhaita vaihdokkeja pääsee koeajamaan ja nuorille on ohjel-
maa. Vielä eh  i ilmoi  autua Miss MP18 -kilpailuun.

30

Syyskokoontuminen oli tänä vuonna eläimellisessä ympäris-
tössä eli Lieksan Pikkukilin eläinpuistossa. Paras lomasesonki 
oli ohi, mu  a se ei haitannut. Kuulimme monista sa  umuksis-
ta ja näimme eksoo   siakin eläimiä.

Blue Knights Finland 1:n  syyskokous pide   in Himoksella. Pa-
rin tunnin antoisan ja tuloksekkaan kokouksen jälkeen pääs  in 
pikkujoulun vie  oon.

34 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   
      
   

10

Vuosi 2017 oli hyvä moo  oripyörävuosi. Onne  omuuksia sat-
tui vähiten si  en vuoden 2000. Onne  omuus  lastoja varjos  -
vat suuret ylinopeudet ja lisääntynyt huumeiden käy  ö.

13
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 Esa Vesterbacka
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6 Päätoimi  ajan palsta
7 Presiden  n palsta
9 Blue Knights Finland 1 esi  ely
10 Moo  oripyöräonne  omuudet  lastojen valossa
13 Tulossa MP2018 - kenestä Miss MP?
15 Imatranajot 2017
17 Ennakoivan ajon koulu  ajakurssi Hartolassa
20 Harrastukset tukevat toisiaan
20 Rasvaa pol  amaan 
21 Tapahtumakalenteri 2018
22  Punaiseen asval   in tutustumassa 
25 Siniset Ritarit -tuoteuutuuksia
26 Maailman halvin kokoontumisajo
28 Ajatko väsyneenä?
30 Syysmii  nki 2017 eläimellisessä Pikkukilissä
33 Jäsensivu - Haluatko lii  yä jäseneksi?
34 Sääntömääräinen syyskokous ja pikkujoulu 25.11.2017
37 Hyvää joulua ja Turvallista Uu  a Vuo  a 2018
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Päätoimitt ajan
palsta

• Jyrki Haapala, päätoimi  aja

Moottoripyöräilyn 
turvallisuus paranee!
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Tilastot osoitt avat positi ivisen 
suunnan moott oripyöräilyn 
turvallisuudessa

aa  e lukea tästä lehdestä tuo- 
reen Siniset Ritarit -lehden käyt- 
töön julkaistun Liikennevakuu-
tuskeskuksen Onne  omuus-
 etoins  tuu  n OTI:n tekemän 

rapor  n vuoden 2017 moot-
toripyöräonne  omuuksista. Rapor  n mu-
kaan vuoden 2017 kesä oli moo  oripyörä-
onne  omuusmäärältään suotuisin si  en 
vuoden 2000. Vaikka  lastot näy  ävätkin 
posi  ivisen kehityksen suunnan, tapahtuu 
moo  oripyöräilijöille kuitenkin edelleen lii-
kaa onne  omuuksia. Viimeisen kymmenen 
vuoden ajalla mp - onne  omuuksissa kuol-
leiden määrä on vaihdellut melkoisen run-
saas   vuoden 2008 33:n ja vuoden 2017 
12:ta kuolleen välillä. Rapor  n mukaan tyy-
pillisimmät onne  omuudet ovat suistumi-
set ja kohtaamisonne  omuudet ja eritoten 
vuoden 2017  lastosta nousevat esiin eläi-
nonne  omuudet. Onne  omuuksien taus-
talla on yleisimmin moo  oripyörän käsi  e-
lyvirhe ja moo  oripyörän kulje  ajan ajama 
ylinopeus. Huume on nyt useammin kuin 
alkoholi vaiku  amassa kulje  ajan onnet-
tomuusriskiin. Miehet hallitsevat edelleen 
moo  oripyöräonne  omuuksiin osallisten 
kulje  ajien  lastoa. Lehdessämme oleva 
OTI:n rapor    avaa edellä kuva  uja asioita 
laajemmin. 

Kulje  ajakoulutus on parantanut 
ja kehi  ynyt

Toimiessani itse sivutoimisena liikenneopet-
tajana Helsingissä vuosina 1988 - 1991 omiin 

opete  aviin kuuluivat myös moo  oripyörä-
kor   a suori  avat oppilaat. Ajo-opetus ta-
pahtui oppilaan ajaessa moo  oripyörää ja 
ope  ajan ajaessa autoa ja moo  oripyörän 
käsi  elyharjoitus käsi    lähinnä moo  ori-
pyörän hallintaan ja jarrutustekniikkaan liit-
tyvää harjoitusta, joskin tällöin myös minul-
la oli ope  ajana käytössäni moo  oripyörä. 
Ajokokeessa mita   in kulje  ajan kykyä ajaa 
turvallises   ja liikennesääntöjen mukaan lii-
kenteessä ja ajokokeeseen lii  yvä käsi  ely-
koe oli kestoltaan sangen lyhyt ja vaa  vuu-
deltaan melko kevyt. 

Nykyisen moo  oripyörän kulje  ajan 
ajo-opetus on vaa  vuudeltaan jonkin ver-
ran vaa  vampaa kuin se oli oman opetus-
kauteni aikana. Perusopetukseen kuuluvat 
teoriatunteja 6 kpl ja ajo-opetusta 6 tun-
 a ajokor   luokkaan kuuluvalla moo  ori-

pyörällä. Moo  oripyörän kor  n koro  ami-

nen A1:stä A2:een ja A2:sta A:h edelly  ää 
2 tunnin teoriaopetukseen osallistumista 
ja 5 ajotunnin ajamista liikenteessä. Ensim-
mäisen kor  n osalla tutkintoon kuuluu teo-
riakoe, käsi  ely - ja ajokoe, mu  a sen sijaan 
kor  n koro  aminen ei edellytä erillistä tut-
kintoa. Voisin oman ajo-opetuskokemukseni 
ja oman ajokokemukseni kau  a väi  ää, e  ä 
suurin muutos ajo-opetuksessa on siinä, 
e  ä myös ope  aja ajaa moo  oripyörää ja 
ennen kaikkea käsi  elykoe on vaa  vuudel-
taan sen tasoista, kun sen tulee ollakin. Voit-
te käydä tutustumassa vuoden 2018 alussa 
voimaan tulevaan käsi  elykokeeseen seu-
raavan linkin avulla h  ps://youtu.be/V1v-
dAJUo8pA.

Moo  oripyöräilijöiden ajokoulutus ei kui-
tenkaan rajoitu ajokor  n saamiseen, vaan 
tämän päivän moo  oripyöräilyn turvalli-
suuden parantuminen lii  yy varmas   moot-
toripyöräilijöiden vapaehtoisen jatkokou-
lutuksen kehi  ymiseen. Saa  e lukea tästä 
lehdestä rapor  n Liikenneturvan järjestä-
mään ennakoivan ajon koulu  ajakurssin si-
sältöön, johon tänäkin vuonna osallistui yh-
distyksestämme kolme henkilöä. 

Olemme siis Blueknights Finland I yhdistyk-
sessä tehneet päätöksen siitä, e  ä tarjoam-
me oman yhdistyksemme jäsenille mahdol-
lisuuden osallistua moo  oripyöräilijöiden 
koulu  ajakoulutukseen ja hyödynnämme 
heidän amma   taitoaan mm. kevään läm-
mi  elytapahtumassa, missä siis omia jouk-
kojamme koulu  avat vain siihen tehtävään 
erikoiskoulutuksen saaneet henkilöt. Kat-
saus interne   in antaa selkeän kuvan siitä, 
e  ä tarjontaa jo kor  llisten moo  oripyöräi-
lijöiden jatkokoulutukseen on sangen run-
saas   ja jokaiselle moo  oripyöräilijälle löy-

S
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tyy varmas   mieluisa jatko-opetuspake   . Täytyy ase  aa itselleenkin 
tavoite suori  aa Liikenneturvan MP EAK - koulutus lähivuosina ja 
päivi  ää samalla omaa ajo-opetustekniikkaa ja ajotaitoa kyseisen 
koulutuksen kau  a.

Ajovarusteiden kehi  yminen on lisännyt merki  äväs   moo  oripyö-
räilijöiden turvallisuu  a

Jos mikään niin juuri ajovarusteet ovat kehi  yneet viime vuosina 
merki  äväs  . Kypärien valmistusmateriaalin kehi  yminen on mah-
dollistanut kypärän keventymisen samalla kun kypärän antama suo-
ja on parantunut. Kypärien visiirien kosteuden poistaminen on pa-
rantunut kypärän parantuneen ilmanvaihdon seurauksena. Kypärien 
väritys on lisännyt moo  oripyöräilijöiden näkyvyy  ä liikenteessä ja 
samalla ajoasujen kiinteät heijas  met ovat jatkaneet moo  oripyö-
räilijän havai  avuuden parantuvuu  a. Ajoasujen kankaan kestä-
vyys on myös parantunut ja kangas suojaa kulje  ajaa yhä parem-
min mm. kaatumis  lanteissa. Ajokenkien suojat ovat kehi  yneet ja 
myös ajokäsineet ovat parantuneet suojaavuudeltaan ja näkyvyydel-
tään. Myös navigoin  järjestelmien integroituminen kypäriin tulee li-
säämään turvallisuu  a. 

Eräänä tärkeimpänä tekijänä on kuitenkin se, e  ä ajoasujen sisäiset 
suojat ovat rii  ävän suojaavia ja ennen kaikkea rintapanssarin puut-
tuminen ajo-asuista korvataan erillisellä rintapanssarilla. OTI:n ra-
por  n mukaan rintapanssarin suojaava vaikutus olisi eri  äin tärkeää 
huomioida jokaisen kulje  ajan osalla, sillä juuri rintakehän vam-
ma on ensisijainen syy moo  oripyöräilijän kuolemaan neljässä ta-
pauksessa kymmenestä. Ongelma on siis siinä, e  ä erityises   hyvis-
sä ajopuvuissa on suojat polvissa, lonkissa, olkapäissä, kyynärpäissä 
ja selässä, mu  a ei rintakehässä. Hyvän rintapanssarin saa itselleen 
muutamalla sadalla eurolla, joten kysymys ei ole kalliista lisävarus-
teesta, jolla todellakin lisätään moo  oripyöräilijän turvallisuu  a 
jopa merki  äväs  . Jos vielä saisimme lainsäädäntöömme säännök-
sen, joka velvoi  aisi jokaista moo  oripyöräilijää käy  ämään aina 
ajon aikana kypärän ohella hyväksy  yä ajoasua, ajokäsineitä ja ajo-
kenkiä, olisivat moo  oripyöräilijöiden vammat lievissäkin onne  o-
muuksissa merki  äväs   nykyistä vähäisempiä. 

Kulje  ajan asenne ratkaisee kuitenkin paljon

Edellisen lehden päätoimi  ajan palstan toteamus ”jos otan, en aja” 
on ajankohtainen edelleen. Asianmukaisen ajoasun pukeminen aina 
päälleen myös hellepäivänä osoi  aa moo  oripyörän kulje  ajan vas-
tuuta itsestään ja muista  ellä liikkujista. Oikea turvallinen ajonopeus 
kussakin liikenne  lanteessa on osoitus moo  oripyöräilijän tahdosta 
ajaa turvallises  . Oman ajotaidon jatkuva kehi  äminen on kiinni kul-
je  ajan halusta ajaa aina turvallisemmin. Moo  oripyöräilyn turval-
lisuus on siis pääsääntöises   riippuvainen kulje  ajan omasta halus-
ta ajaa turvallises  . 

Kevään ajoreissuja odotellessa!

Päätoimi  aja
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Presidenti n
palsta

• Vesku Kaar   , Presiden   

irjoitan tätä lokakuun puolessa välissä. Normaalis   tä-
hän aikaan vuodesta moo  oripyöräily on pikkuisen su-
rullista hommaa. Täytyy alkaa mie   ä pyörän lai  amis-
ta talviteloille ja ajokelit alkavat olla vähissä. Onneksi 
yhdistystoiminnassa toimiminen lisää alan tekemistä. 
Lähestyvän syyskokouksen, vuoden viimeisten tapah-

tumien ja ensi vuoden toiminnan suunni  elu saavat vielä ajatukset 
pois tulevasta pakollisesta ajotauosta.

Mä olen mones   mie   nyt e  ä olisiko moo  oripyöräily niin koukut-
tavaa jos sitä voisi tehdä vuoden ympäri. Syksyinen luopumisen tus-
ka ja keväinen ilo nähdä mopo talven jälkeen jäisivät pois. Ehkä talvi 
si  enkin on ihan hyvä ju  u tälle harrastukselle. Ainaskin talvella on 
hyvää aikaa suunnitella seuraavan kesän seikkailuja.

Mä kirjoi  elin eilen kone sauhuten vuoden 2018 toimintasuunnitel-
maa. Mukana on vanhoja tu  uja tapahtumia ja muutamia tuoreita-
kin ideoita. Mun mielestä ajokaudesta 2018 on tulossa oikein hyvä 
BK -kesä. Joka kuukaudelle jäi kuitenkin vielä tyhjää  laa. 

Meillä on maan  eteellises   sijoite  una 7 ns. Ankkurimiestä. Ankku-
reiden tehtävänä on järjestää omalle alueelleen ak  vitee  eja. Nämä 
ak  vitee  t voivat olla ihan mitä tahansa spontaaneista ilta-ajeluista 
isoihin tapahtumiin. Jos sinun mielestäsi omalla alueellasi ei ole riit-
täväs   toimintaa, ota yhtey  ä lähimpään Ankkuriin ja kerro ideois-
tasi. Mikään ei estä myöskään yksi  äistä jäsentä järjestämästä ta-
pahtumaa. Olen varma e  ä Ankkurit o  avat mielellään ideoita ja 
järjestelyapua vastaan. Mun mielestä olisi kätevää, jos saman alueen 
Ankkuri ja jäsenet muodostaisivat SOME -ryhmän esim. What-
sapp tai Messenger, jolloin toiveet ja ideat liikkuisivat reaaliajassa 
ja alueen jäsenet tutustuisivat toisiinsa. Ex-tempore -tyyppiset ta-
pahtumat olisi myös helpompi järjestää. Toki yhdistyksen ne   -sivun 
keskustelupalstakin on vapaassa käytössä. Eli ajatus muhimaan sin-
ne maakun  in.

Nyt kun moo  oripyöräilyharrastus on pakkotauolla on hyvää aikaa 
harrastaa moo  oripyöräilyä .

Ajelkaahan ylpeydellä
Vesku

Alkutalvinen 
terve

K



Blue Knights 
Finland I ry

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

www.blueknights.fi 

na on liikenneturvallisuuden parantuminen 
ja vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksien li-
sääminen moo  oripyöräileville lainvalvojil-
le. Tarkoituksensa toteu  amiseksi yhdistys 
järjestää kokoontumisajoja, liikenneturval-
lisuuteen lii  yviä valistus-,  edotus, - kou-
lutus- ja harjoitus  laisuuksia sekä kilpailu-
ja ja näytöksiä.

Yhteenvetona Blue Knights Finland I hy-
väntekeväisyys vuodesta 2003: Lahjoituk-
sia anne  u yhteensä 12152 euroa (päivi-
te  y 29.7.2017). Uusin lahjoitus oli Lasten 
Syöpäsairaalan osasto 10 henkilökunnan 
virkistämiseen 2765 euroa. Aikaa käyte  y 
muuhun hyväntekeväisyystyöhön yhteen-
sä 156 tun  a.
  

Blue Knights Finland I ry on peruste  u vuon-
na 2003 ja sen ko  paikka on Lah  . Yhdistyk-
sen ak  ivisimpana perustajana on toiminut 
Vesa Kaar   , joka toi Blue Knights -toiminnan 
Suomeen, perustamiskirja on allekirjoite  u 
3.11.2003 ja Paten   - ja rekisterihallitus on 
rekisteröitynyt yhdistyksen 18.3.2004, rekis-
terinumerolla 189.043. Jäsenmäärä on vaih-
dellut vuosien varrella 40 - 100 hengen paik-
keilla. 

Blue Knights Finland I ry nouda  aa USA:n 
sekä Euroopan yhdistyssääntöjä sekä toimin-
tapoli  ikkaa sekä tämän lisäksi yhdistys nou-
da  aa omia sääntöjä. Yhdistyksen sääntöjen 
mukaises   yhdistyksen toiminnan tavoi  ee-
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Vuosi 2017 oli kesän moott ori-
pyöräonnett omuusmäärältään 
suotuisin sitt en vuoden 2000. 
Myönteisestä kehitystrendis-
tä huolimatt a onnett omuusti -
lastoja varjostavat kuitenkin 
yhä muun muassa moott ori-
pyöräilijöiden suuret ylinopeu-
det sekä etenkin viime vuosina 
lisääntynyt huumeiden käytt ö.     

Moo  oripyöräonne  omuuksien määrä vä-
hentynyt 2010-luvulla

uh  –syyskuussa  eliikentees-
sä tapahtuneiden kuolemaan 
johtaneiden moo  oripyörä-
onne  omuuksien vuosi  ai-
nen määrä on vaihdellut vii-
meisen kymmenen vuoden 

aikana runsaas   (kuva 1). Vuonna 2008 saa-

vutetun onne  omuusmääräpiikin (33 on-
ne  omuu  a) jälkeen kehitystrendi on kui-
tenkin ollut 2010-luvulla laskusuuntainen. 
Vuosi 2017 on ollut moo  oripyöräonnet-
tomuuksien suhteen suotuisin. Kuolemaan 
johtaneita onne  omuuksia tapahtui 12, 
mikä on kolme onne  omuu  a vähemmän 
kuin vuonna 2016. Suhteute  aessa vuoden 
2016 kuolemaan johtaneet moo  oripyörä-
onne  omuudet moo  oripyörien määrään 
oli moo  oripyöräilijän onne  omuusriski 
7,4 kuol. joht. onn./100 000 moo  oripyö-
rää. Onne  omuusriski on kehi  ynyt onnet-
tomuusmäärän tapaan ollen suurimmillaan 
(20,0 kuol. joht. onn./100 000 mp) vuonna 
2008. Jalankulkijan tai polkupyöräilijän kuo-
lemaan johtaneet moo  oripyöräonne  o-
muudet ovat olleet hyvin harvinaisia viimei-
sen kymmenen vuoden aikana.  

Vuoden 2017 onne  omuuksissa kuo-
li 12 moo  oripyörällä liikkunu  a henkilöä 
(yksi matkustaja) ja vammautui yksi. Vuon-
na 2016 kuoli vastaavas   15 henkilöä yhden 
vammautuessa (matkustaja). Moo  oripyö-
rän kulje  ajista keskimäärin joka 20. selviää 

hengissä. Tästä eteenpäin ar  kkelissa tar-
kastellaan vuosia 2013-2017.  

 
Tieltä suistumisia ja kohtaamisonne  o-
muuksia 

Vuosi 2017 oli onne  omuustyypeiltään 
melko tyypillinen. Kuolemaan johtaneista 
onne  omuuksista reilu 40 % oli  eltä suis-
tumisia, mikä on täysin sama kuin viimeisen 
viiden vuoden keskiarvo. Kuten muillakin 
ajoneuvoilla, myös moo  oripyöräilijöillä ko-
rostuvat yhteenajoissa puolestaan erilaiset 
kohtaamisonne  omuudet. Aiemmista vuo-
sista poiketen vuonna 2017 ei kuitenkaan 
tapahtunut yhtään kohtaamisonne  omuut-
ta, jossa jokin osallisista olisi ollut käänty-
mässä. Kaikista yhteenajoista reilu puolet 
olivat moo  oripyöräilijän aiheu  amia, eikä 
vuosi 2017 tuonut tähän poikkeusta. Yhtee-
najoissa vastapuolena oli useimmiten henki-
lö- tai pake   auto. 

Muihin moo  oriajoneuvoihin verra  una 
moo  oripyöräilijöille tapahtuu suhteellisen 
paljon vakavia eläinonne  omuuksia. Kai-
kista vuosina 2013–2017 tapahtuneista ke-
säajan 12 eläinonne  omuudesta viisi sa  ui 
moo  oripyöräilijöille. Näistä kolme tapah-
tui vuonna 2016 ja yksi vuonna 2017. Moot-
toripyöräilijöiden suuri osuus vakavissa eläi-
nonne  omuuksissa seli  yy osin kulje  ajien 
suojaama  omuudella törmä  äessä eläi-
meen.

Onne  omuuksien taustalla usein moo  o-
ripyörän käsi  elyvirhe 

Moo  oripyöräilijöiden aiheu  amissa on-
ne  omuuksissa on tyypillisimmin taustal-
la ajoneuvon käsi  elyvirhe tai virheellinen 
ajotoiminto, joka oli keskimäärin syynä lä-
hes joka toiseen vuosina 2013–2017 ta-
pahtuneeseen onne  omuuteen. Erilaiset 
ennakoin  - ja arvioin  virheet olivat syynä 
keskimäärin joka neljänteen. Kuten taulu-

Moottoripyörä-
onnettomuudet tilastojen 
valossa

• Huh  -syyskuussa  eliikenteessä kuolemaan johtaneet moo  oripyöräonne  omuudet vuosina 2007-2017.  

H
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kana olleista 12 moo  oripyöräilijästä viisi 
oli alle 20-vuo  aita ja kaksi 21–25-vuo  aita. 
Yli 64-vuo  aat moo  oripyöräilijät ajavat on-
ne  omuuksia harvoin.

Lähes kaikki onne  omuuksissa mukana ol-
leet moo  oripyöräilijät käy   vät kypärää. 
Muutamissa tapauksissa kypärä oli käytös-
sä, mu  a kiinnityshihna oli joko kokonaan 
auki tai puu  eellises   kiinnite  y. Turvalait-
teiden osalta moo  oripyöräilijöiden turval-
lisuu  a tulisi tulevaisuudessa parantaa li-
säämällä esimerkiksi rintapanssareiden 
käy  öä.   

Toisin kuin nelipyöräisillä ajavista moo  ori-
pyöräilijöistä harva ajoi onne  omuushetkel-
lä alkoholin vaikutuksen alaisena. Toisaalta, 
moo  oripyöräilijän syyllistyessä ra   juop-
pouteen oli kyseessä useimmiten törkeä 
ra   juopumus. Vuosien 2013–2016 ra   -
juopumustapauksista (15 kpl) törkeitä ra   -
juopumuksia oli 12. Kaikista moo  oripyöräi-
lijöistä törkeään ra   juopumukseen syyllistyi 
15 %. Vuoden 2017 osalta moo  oripyöräili-
jöiden alkoholi  edot ovat vielä vahvistamat-
tomia. Alustavan  edon mukaan 12 kulje  a-
jasta kaksi on kuitenkin epäiltynä alkoholin 
vaikutuksen alaisena ajamisesta. Kuuden 
kulje  ajan kohdalla  etoa ei ole vielä lain-
kaan saatavilla. 

Alkoholin sijaan moo  oripyöräonne  o-
muuksissa korostuu huumeiden osuus kai-
kista päihdetapauksista. Vuosina 2013–2016 
keskimäärin joka kymmenes moo  oripyö-
räilijä ajoi huumeiden vaikutuksen alaisena. 
Muilla kuin moo  oripyöräilijöillä vastaava 
osuus oli moo  oriajoneuvossa olleen kuo-
lemaan johtaneissa onne  omuuksissa 5 %. 
Vuonna 2017 huumeiden käytöstä epäillään 
toistaiseksi kahta moo  oripyöräilijää. Nel-
jän kulje  ajan osalta  etoa ei ole vielä saa-
tavilla.

Kirjoi  aja: Liikenneturvallisuustutkija Salla Salenius
Tietolähde: Onne  omuus  etoins  tuu       

• Kuolemaan johtaneen onne  omuuden aiheu  aneiden moo  oripyöräilijöiden väli  ömät riskit. Vuoden 
2017  edot ovat toistaiseksi vahvistama  omia.
 

kosta 1 nähdään, vaihtelevat onne  omuuk-
sien syyt kuitenkin vuosi  ain. Esimerkiksi 
vuonna 2016 tutkijalautakunnat eivät to-
denneet yhdessäkään 12 onne  omuudes-
ta ilmenneen ennakoin  - tai arvioin  virhet-
tä, kun taas sinä vuonna havaintovirheiden 
osuus oli laskennallises   keskimääräistä 
suurempi. Vuonna 2017 ei havaintovirhei-
tä sitä vastoin tode  u ennakko  etojen mu-
kaan yhdessäkään tapauksessa. 

Lomakuukaudet ja vapaa-aika näkyvät  -
lastoissa 

Moo  oripyöräilyn luonteelle ominaises-
  onne  omuuksia ajetaan eniten kesän lo-

makuukausina heinä-elokuussa poutasääl-
lä. Huonot kesäsäät näkyvät vähäisempien 
ajomäärien välityksellä myös vähäisempi-
nä onne  omuusmäärinä. Moo  oripyörä-
onne  omuuksia tapahtuu keskimäärin eni-
ten lauantaisin, joskin viikonpäivien välinen 
vaihtelu on vuosi  ain melko suurta. Onnet-
tomuudet ajoi  uvat useimmiten ilta-aikaan 
ja alkuyöhön, mikä heijastelee moo  oripyö-
räilyn harrastuksenomaisuu  a ja ajamista 
vapaa-ajalla. 

Suuret ylinopeudet moo  oripyöräilijöiden 
riskinä 

Vuosina 2013–2017 moo  oripyöräonnet-
tomuuksia aje   in eniten yhdysteillä, joilla 
tapahtuneiden onne  omuuksien osuus oli 
reilu neljännes kaikista. Toiseksi eniten on-
ne  omuuksia sa  ui valtateillä. Vuosi 2017 
ei poikennut keskimääräisestä. Toisin kuin 

esimerkiksi henkilöautoilla moo  oripyörillä 
ajetaan onne  omuuksia paljon myös alhais-
ten nopeusrajoitusten alueilla. Vuosi 2017 
oli tässä suhteessa tavanomaista erityisem-
pi: 12 onne  omuudesta viisi tapahtui alle 
60 km/h -nopeusrajoituksella ja ainoastaan 
neljä tätä suuremmilla. Esimerkiksi vuon-
na 2016 yli puolet onne  omuuksista tapah-
tui vähintään 80 km/h -nopeusrajoituksella. 
Alhaisten nopeusrajoitusten suurta osuu  a 
seli  ää moo  oripyöräilijöiden suojaama  o-
muus törmäyksissä. Jo alhaiset törmäysno-
peudet voivat aiheu  aa kohtalokkaan suu-
ret vammat.

Moo  oripyöräonne  omuuksissa korostu-
vat moo  oripyöräilijöiden suuret ylinope-
udet. Vuosina 2013-2017 puolet moo  o-
ripyöräilijöistä ajoi onne  omuushetkellä 
vähintään 20 km/h -ylinopeu  a. Reilu nel-
jännes kulje  ajista yli    nopeusrajoituksen 
yli 40 km/h. Kolmannes ajoi rajoituksen mu-
kaan tai tätä hitaammin. Vuodesta 2016 poi-
keten vuonna 2017 aje   in onne  omuuksia 
suurilla ylinopeuksilla etenkin alhaisten no-
peusrajoitusten alueilla.

Alkoholilla harvemmin osuu  a asiaan – 
huumeiden osuus suuri

Onne  omuuksissa mukana olleista moo  o-
ripyöräilijöistä lähes kaikki ovat tyypillises   
miehiä ja iältään useimmiten 25-44-vuo  -
aita. Nuoria moo  oripyöräilijöitä on onnet-
tomuuksissa yleises   suhteellisen vähän, 
joskin vuosi 2017 oli tämän suhteen poik-
keus. Vuonna 2017 onne  omuuksissa mu-
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Kenestä Miss MP?

Pohjoismaiden suurin moo  oripyöränäyt-
tely MP-messut etsii taas Miss MP:tä, joka 
kruunataan Messukeskuksessa Helsingissä 
2. - 4.2.2018 järjeste  ävien MP 18 -messu-
jen yhteydessä. Miss MP palkitaan rahapal-
kinnolla ja kuvaussopimuksella. Messuilla 
Miss MP-ehdokkaat ovat mukana muo  näy-
töksissä perjantaina ja lauantaina, jolloin 
myös voi  aja kruunataan.

Voi  aja palkitaan 1000 euron rahapalkin-
nolla sekä kuvaussopimuksella Bike-lehden 
kanssa. Myös perintöprinsessat ja näy  eil-
lease  ajien suosikki kui  aavat kukin 500 eu-
ron rahapalkinnon. Lisäksi Suomen vanhim-
man rock-kanavan Radio Cityn kuuntelijoilta 
eniten ääniä saanut kilpailija palkitaan. Ta-
kuuvarmas   kaikilla on hauska viikonloppu 
ja ko  in lähdetään kokemusta rikkaampa-
na. Messujen aikana on upea Viivi Pumpa-
sen suunni  elema ja toteu  ama muo  näy-
tös sekä haasta  eluja ja kuvauksia. 

- Miss MP -kisoihin on aiemmin osallistu-
nut myös useita naisia, jotka ovat näiden ki-
sojen jälkeen hakeneet mukaan Miss Suomi 
-kilpailuun ja päässeet siellä aivan loppu-
suoralle. Viikonloppu MP-messuilla tarjoaa 
kaikille kilpailijoille mahtavan kokemuksen 
sekä paljon hyviä kontakteja, kertoo kilpai-
lun järjestäjä Helena Riihitupa. - Miss MP 
-kisat eivät ole kuitenkaan mitkään tavalli-
set kauneuskilpailut, vaan haemme oikealla 
asenteella varuste  ua neitoa, joka suhtau-
tuu intohimoises   kaksipyöräisiin.

Hakuaika pää  yy 22.12.2017. Lisä  edot: 
www.bike.fi /kuvaesitys/kenesta-miss-mp-18

Koeajolle?

MP-messuilla esitellään uudet moo  oripyö-
rät ja parhaat vaihdokit sekä ajovarusteita 
ja -tarvikkeita. MP-messuilla pääsee koeaja-
maan moo  oripyöriä Euroopan suurimmal-
la sisäkoeajoradalla. Vuonna 2017 messuilla 
vieraili 59 000 moo  oripyöräilystä kiinnos-
tunu  a, koeajoja teh  in yli 1 200. Messuille 
osallistui 199 näy  eillease  ajaa. 

Messut ovat avoinna: perjantaina 2.2. klo 
10-20, lauantaina 3.2. klo 9-20 ja sunnuntai-
na 4.2. klo 10-17

Nuorille oma mii   

MP-messut järjestää yhdessä NRJ:n kans-
sa ensimmäistä kertaa nuorille suunnatun 

TULOSSA: MP 2018

MP-mii  n perjantaina 2.2. MP-messujen 
sulkeutumisajan jälkeen. MP-mii  n pää-
esiintyjä on Evelina. Illan aikana nähdään 
myös henkeäsalpaava kansainvälinen Globe 
of Death Show ja Stunt Freaks Team Show.  
Tapahtuma tarjoa nuorille mukavaa yhdes-
säoloa ja moo  oripyöräilyhenkistä ohjel-
maa. Paikalla ovat NRJ:n juontajat ja Biiso-
nimafi a. MP-mii   in osallistuvat pääsevät 
MP-messuille sunnuntaina 4.2. veloitukset-
ta.

Tapahtuma on suunna  u 13-18-vuo  ail-
le nuorille. MP-mii   in tullaan tapaamaan 
toisia nuoria ja viihtymään hyvän ohjelman 
parissa sekä tutustumaan moo  oripyöräi-
lyyn, mopoihin ja kevytmoo  oripyöriin. Mii-
 ssä jaetaan rakenne  ujen moo  oripyöri-

en Petrol Circus Custom Bike Show:n Nuori 
rakentaja -palkinto ja siellä on esillä nuor-
ten rakentamia moo  oripyöriä. Biisonima-
fi a esi  elee seuraavan MC Helper -elokuvan 
kalustoa.

MP-mii  n pääsylippu maksaa 10 euroa. Ta-
pahtumasta saatu ranneke oikeu  aa sisään-
pääsyyn MP-messuille sunnuntaina 4.2., 
jolloin koeajoradalla on muita päiviä enem-
män kevytmoo  oripyöriä ja koeajoaikoja 
kor   omille.  MP-mii    ei ole vain moo  o-
ripyöräilijöiden tapahtuma, vaan kaikki nuo-
ret ovat sinne tervetulleita. Ne jotka tulevat 
MP-mii   in  mopoilla, moo  oripyörillä tai 
mopoautoilla, voivat jä  ää ajoneuvonsa ko-
meas   Messukeskuksen eteläiselle sisään-
käynnille. Pysäköinnistä ei veloiteta maksua.
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Teks  : Jaakko Ritola, Director II

oukokuun alussa palaillessamme Immolan Ajoista (lämp-
pärit) huomasimme mainoksen legendaarisista Imat-
ran RR-ajoista heinäkuun alussa ja hetken harki  uamme 
pää  mme esi  ää hallitukselle reissun lisäämistä kerhon 
tapahtumiin. Ilmoi  autuneita tapahtumaan ei kuiten-
kaan ollut kuin kaksi, eli Kovasen Marko ja allekirjoi  a-

nut, mu  a olihan meitä siellä tosiasiassa muitakin mukana. Laskelmi-
eni mukaan paikalla oli ainakin Marosen Niko, Pihkalan Ari, Lampisen 
Olli ja Hannulan Kari. Saa  oi olla muitakin.

Tapasimme Markon kanssa perjantaina iltapäivän lopussa Mikkelin 
 enoilla, mistä suuntasimme Sulkavan soutujen ja Vekaransalmen 

kau  a Imatralle ja Immolaan. Tässä yhteydessä pitää mainita Sulka-
van ja Vekaran väliin sijoi  uva Vilkaharju, mikä vetää hyvinkin ver-
toja Punkaharjulle. Imatralle saapuessamme käväisimme pikaises-
  Imatrankoskella katselemassa paikkoja ja ostamassa rannekkeet 

ajoihin. Viimeistään siellä meille selvisi, e  ä minkä kokoluokan ta-
pahtumasta tässä olikaan kyse. Kävelykatu ja Vuoksen rannat olivat 
väkeä täynnä, elävää musiikkia ja moo  oripyöriä. Vuoksen pohjois-
rannalle Imatrankosken kirkon pohjoispuolelle oli järjeste  y myös 
kokoontumisajo leireineen. He   sen viereen urheilukentälle oli pys-
tyte  y kisojen varikko. Voisiko parempaa ja kauniimpaa paikka enää 
juuri olla. Myös sää suosi tapahtumaa.

Lauantaina heräsimme aikaisin ja käväisimme aamupalalla Rauhan 
vanhassa mielisairaalassa. Poikkeamisen arvoinen paikka on tämä-
kin Holiday Clubin hotelli ravintoloineen, Saimaan rantamaisemaa 
unohtama  a. Olimme Imatrankoskella jo yhdeksältä ja saimme pyö-
rämme Val  onhotellin eteen ilmaiseen motoparkkiin. Tästä kävelim-
me muutaman sata metriä Imatrankosken uoman ylitse rata-alueel-
le. Aika-ajot alkoivat kymmeneltä ja tätä silmällä pitäen olimme 
liikkeellä oikeaan aikaan. Täytyy vielä toistella, e  ä kuinka hyvin ka-
turata ”upposi” tähän maisemaan, kuinka hyvin erilaiset esi  ely- ja 
myymäläteltat olivat sijoi  uneet radan läheisyyteen katsomopai-
koista puhuma  akaan. Erityises   hämmästy    se, e  ä alueella sai 
liikkua vapaas   mukaan lukien varikkoalue. Se muuten ve   vertoja 
jopa mp-messuille. Nähtävää oli ja sai katsella metrin päästä, kuinka 
pyöriä viritel  in ja huolle   in aika-ajoihin ja itse kisoihin. Hienot jär-
jestelyt mitä myös tuki puhelimiin lada  avissa olevat aivan loistava 
applikaa  o. Siellä oli kartat, palvelut ja aikataulut tuloksineen.

Ensimmäiset moo  oripyöräkisat ovat aina ensimmäiset kisat ja ko-
kemus sen mukainen. Sitä saa vain ihmetellä kuinka lujaa nämä kus-
kit ajaa katuradallakin. Lehmukset reunustaa maalisuoran alkua ja 
pyörien nopeus nousi jopa kolmeensataan! Lehmuskujasta pyörät 
tulivat enimmäkseen eturengas ilmassa, yksi vilaus, moo  orin par-
kaisu ja kyseinen pyörä kulje  ajineen oli jo kaukana maalisuoralla 
kadoten hetkessä näkyvistä. Tunnelma äänimaailmoineen oli käsin 
kosketeltavaa, eikä sitä saanut kameran kuviin oikein vangi  ua siten 
kuin sen olisi teidän nähtäväksenne halunnut. Mu  a jotain yrite   in 
kuitenkin fi iliksistä jakaa somen kau  a.

Aika-ajojen jälkeen läh  vät liikkeelle vanhat RR-legendat Agos  non 
johdolla. Vanhat herrat, iät jossain 70 - 80 välillä, ajoivat aikansa ki-
sapyörillä viisi kertaa radan ympäri. Heidän valmistautuessaan vari-
kolla ajoon ja heidän haasta  eluista kävi sokeimmillekin ilmi, e  ä ta-
pahtuma muistoajoineen oli myös heidän osaltaan eri  äin odote  u. 
Jo ensimmäisellä kierroksella kävi selväksi, e  ä ei tässä ihan körot-
telemään heidänkään osalta ole tultu. Seuraavat kierrokset olivat jo 
täy  ä kisaa. Agos  no makasi tankin päällä ja maalisuoralla kaasu oli 
aivan varmas   aivan pohjassa, ellei jopa toisella kierroksella. Näiden 
ikäkulje  ajien ja -pyörien vauh   oli huimaava ainakin suorilla, vaik-
ka ehkä he mutkissa ja shikaaneissa antoivat hieman tasoitusta ny-
kykuskeille ja -pyörille. Aivan huimaa ja mikä fi ilis. Aplodit ajon päät-
tyessä olivat aidos   anne  uja!

Muistoajojen jälkeen liikkeelle läh  vät sivuvaunut ja varsinaiset kis-
aluokat. Sivuvaunupuolella ede   in suomalaisen Päivärinta-Kainulai-
sen johdolla alusta loppuun, ja selvällä erolla. Tässäkin luokassa ih-
mety  ää nopeuden lisäksi se, e  ä kuka hullu suostuu keikkumaan 
tuossa lullassa pelkästään käsien varassa yli kahdensadan vauhdis-
sa. Hullua homma, mu  a todella hauskaa katsella ja kuunnella. Jak-
soimme olla radan varressa reippaat yhdeksän tun  a. Tapasimme 
siellä Tahkon ja Nikon sekä monia vanhoja tu  uja. Nuvizin tel  akin 
lai  eineen tuli jälleen tutuksi, ja meidätkin muiste   in EC:n  imoilta. 
Illalla saunoimme vielä Immolan kultarannikolla iltapalan kera. Ensi 
vuonna tänne pitää tulla isommala porukalla ja o  aa maailmanluo-
kan tapahtumasta kaikki ir  . Tämä on myös upea perhetapahtuma. 
Kiitokset Kaakkois-Suomen rajavar  ostolle jälleen kerran Immolan 
rantasaunan käy  ömahdollisuudesta ja majoituksesta!

Imatranajot 2017

T

Lainvalvojien MP -kerho     13



• Matkalla Imatranajoihin, Vekaransalmi

• Marko Kovanen ja Val  onhotellin motoparkki

• Käsinkosketeltavaa kisatunnelmaa • Kainulainen - Päivärinta
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• Pysäytyskuva kisavauhdista• Niko Maronen ja Marko Kovanen kaffi  lla

• Jälkilöylyt Immolan rantasaunalla

Lainvalvojien MP -kerho     15



Vailla pelivaraa ajavan motoris  n  lanne:

Ennakoivan ajon 
kouluttajakurssi 
Hartolassa 15-19.5.2017

©Liikenneturva. Käy  öoikeus: Erkki Kerola.

Koskaan ei ole liian myöhäistä!

uoden 2017 ajokauteen 
valmistaudu  aessa Blue 
Knights Finland I tarjosi jäse-
nilleen  laisuuden osallistua 
Liikenneturvan järjestämäl-
le moo  oripyörän enna-

koivan ajon koulu  ajakurssille toukokuussa 
2017. Halukuudestaan moiselle kurssille sai 
ilmoi  autua kerhomme hallitukselle. Viisau-
dessaan hallituksemme si  en pää    lähet-
tää koulutukseen perä   kolme kerholaista: 
Jaakko Ritolan, Tero Haikaran ja tätä kirjoit-
tavan Erkki Kerolan. Olin ote  u ja kiitollinen 
loistavasta mahdollisuudesta kehi  ää niin 

omaa kuin tulevaisuudessa myös muidenkin 
ajoturvallisuu  a. Rahallinenkaan panostus 
ei kerholle ollut aivan pieni, sillä kuten mai-
ni  ua, kurssi oli viikon mi  ainen sisältäen 
osallistumismaksun Liikenneturvalle ja ma-
joitukset Linna Hotelli Hartolassa.

Uskallan väi  ää, e  ä aika usean motoris-
 n kohdalla lähtö  lanne ennakoivaan aja-

miseen on oheisen kuvan kaltainen lievähkö 
sekamelska. Sitä lähde   in purkamaan yh-

dessä Liikenneturvan koulu  ajien ja 15 in-
nokkaan oppilaan kanssa. Oppilaita oli ym-
päri Suomen; Helsingistä itärajaa Kuopion 
kau  a Ouluun ja sieltä länsirannikon kau  a 
Jyväskylästä koukaten takaisin etelään. Nai-
sia porukassa oli kaksi. Se täytyy vielä he   
näin alkuun todeta, e  ä Liikenneturvan kou-
lu  ajat osoi  autuivat kyllä kaikki asialleen 
antautuneiksi ja todella amma   taitoisiksi – 
suuret kiitokset heille.

V
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Kurssin aluksi meille pide   in Trafi n ohjeis-
tuksen mukainen moo  oripyörän käsit-
telykoe. Sehän pitää sisällään hidasajon, 
pujo  elun, väistön, por  t, jarrutuksen ja hä-
täjarrutuksen. Veikkaanpa, e  ä joku muu-
kin kuin minä kävi vähän testailemassa vielä 
ruosteessa olleita ajotaitojaan ennen kurs-
sille lähtöä. Noh, meille ritareille homma oli 
leikin tekoa – vai oliko? Ehkäpä joku muukin 
on tullut motoris  ksi kuin minä eli lähtenyt 
vain ajamaan. Kun si  en saa oikein teorian 
kanssa perehtyä ajamiseen ja siihen lii  yviin 
lainalaisuuksiin hyrrävoimineen ja fysiikan 
lakeineen, niin ehkäpä jälkeenpäin ajatellen 
uransa olisi voinut aloi  aa toisinkin. Moni 
oppii asioita kantapään kau  a ja sehän tun-
netus   joskus sa  uu. Hitaan ajon harjoit-
telussa konkre  soituu se tosiasia, e  ä ellet 
hallitse pyörää hitaassa ajossa, niin kuinka 
se onnistuu silloin kun ”elämä alkaa” eli 200 
km/h vauhdista. Moo  oripyöräpoliisienkin 
6 viikon ajokurssista ensimmäiset puolitois-
ta viikkoa ajetaan pelkästään ykkösvaihteel-
la. Ehkä turhau  avaa, mu  a ope  avaista.

Erikoiskurssi on erikoiskurssi eli päivät ei-
vät suinkaan olleet 8 – 16 vaan  e  yinä aa-

muina lähde   in Joutsan moo  oriradalle jo 
aamu seitsemältä ja takaisin tul  in yleensä 
päivälliseen mennessä eli ilta seitsemältä. 
Koska koulutukseen kuului rataharjoi  elun 
lisäksi teoriaopintoja ja näyteopetustun  en 
pitämistä niin luokassa kuin radalla, tapah-
tui niihin valmistautuminen  etys   omalla 
ajalla iltaisin ja öisin. Vii  aus noihin yötöi-

hin tarkoi  aa tässä tapauksessa ihan oikeaa 
työskentelyä, sillä aamulla pi   taas olla te-
rävänä sarvissa. Torstai-iltana tosin oli gril-
li-ilta, mu  a he   perjantaiaamulle oli luku-
järjestykseen merki  y pakollinen alkometri 
puhallutus. Tällainen kurssi ei  etys   voi-
kaan olla muuta kuin 0 -toleranssilla; edes 
luokka  loissa.
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Pelivaralla ajavan ja vaara  lanteita 
väl  ävän motoris  n  lanne:

Motoris  en    jatkokoulutuksen vetämIseen
tähtäävä MPEAK®-koulu  ajakurssin tavoit-
teena on antaa koulute  aville valmiudet ja 
valtuudet järjestää ja toimia koulu  ajana 
moo  oripyöräilijöiden EAK®-kurssilla. Tällai-
set valmiudet Liikenneturvan kurssi varmas-
  antoi, mu  a kyllä taitoja on jokaisen vie-

lä harjoiteltava ja syvenne  ävä. Yksi mihin 
tällainen koulutustoiminta tähtää onkin se, 
e  ä ajokauden alussa muiste  aisiin tehdä 
se ruosteenpoisto. Mie  tään ja herätellään 
talven uinumassa olleita taitoja ja ken  es li-
sätään ajotaitopakkiin muutamia uusia tur-
vallisuu  a lisääviä työkaluja. Sellaisia voivat 
olla esimerkiksi moo  oripyöräilijän kehi  y-
neet suojavarusteet. Markkinoille on tullut 
uusista materiaaleista tehtyjä keveitä suoja-
panssareita kuin myös airback-turvaliivejä. 
Itseasiassa testasimme luokka  loissa tuol-
laisen airback-turvaliivin ja pätevältähän se 
näy    ja tuntui.

Yhden osan koulutusta muodos   Liikenne-
turvan kehi  ämä koulutusmalli ”Mitä moot-
toripyöräilijöiden kuolonkolareista voidaan 
oppia”. Tämän koulutuksen tarkoitus on 
ohjata motoristeja poh  maan omaa aja-
mistaan ja sen mahdollisia riskejä onne  o-
muusesimerkkien avulla. Koulutusmalli on 
suunniteltu au  amaan yhä kasvavaa moto-
ris  en joukkoa väl  ämään liikenneriskejä. 

Malli vaiku    mielenkiintoiselta ja varsin-
kin kohderyhmän tarpeista ja osaamises-
ta lähtevältä.

Palataan lopuksi tämän jutun otsikkoon. 
Totuus kuitenkin lienee, e  ä myös van-
hat koirat tai pitääkö tässä tapaukses-
sa sanoa, e  ä vanha koirakin oppii uut-
ta. Koskaan ei ole liian myöhäistä oppia 
uu  a ja tarkistaa asenteita niin omaan 
ajamiseen kuin varsinkin varautumis-
ta toisten ajamiseen. Voin hyvin puhua 
vanhasta koirasta, sillä olin kurssin van-
hin oppilas. Lukijat varmaankin halua-
vat  etää kuinka nämä nuoremmat rita-
rit pärjäsivät kurssilla. Täytyy Jaakon ja 
Teron kunniaksi sanoa, e  ä hienoja ri-
tareita molemmat. Taito ja asenne koh-
dillaan ja uskon molempien kykenevän 
viemään tätä turvallisen ajamisen ilosa-
nomaa eteenpäin Blue Knightsien lippua 
heilu  aen. 

Kun kypärän sisälle saadaan oikeaa ja hy-
vää  etoa, niin alun hässäkkä voi muut-
tua – Elämä voi muu  ua!

Erkki Kerola, 
BK member Kokkolasta

©Liikenneturva. Käy  öoikeus: Erkki Kerola.
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Harrastukset tukevat toisiaan

Motoris  harrastuksen ohessa liity  yäni Blueknights-perheeseen on 
tullut hieno mahdollisuus kerätä eri kerhojen ”bätsejä” ja pinssejä. 
Jo lapsena aloite  u keräilyharrastus on siis laajentunut ny  emmin 
eri maiden Blueknights-järjestöjen bätseihin ja pinsseihin ja myös 
väistämä  ä poliisi-tunnuksiin. Tällä hetkellä noin kolmisen sataa eri-
laista Bk-bätsiä omaavana on ollut kiva huomata, e  ä jenkeissä jo 
vuosia ollut bätsi-kul  uuri on rantautunut myös eurooppaan ja poh-
joismaihin- siitäkös se keräilijä pitää.

Joku on joskus kysynyt, onko mitään mitä en keräile? No tokihan on, 
mu  a keräilijänä sitä jotenkin osaa rajata asioita ja valita itselleen 
mieleisimmät kohteet. Uskon, e  ä keräilyharrastus - kaikessa mah-
do  omuudessaan antaa itselle hienoja kokemuksia ja varsinkin kun 
kohtaa kaltaisensa- ju  ua rii  ää.

Mika ” Waltsu” Wallius
 – pikku keräilijän taimi

Rasvaa polttamaan
Method Makia tarjoaa Blue Knights Finland l:n kerhon jäsenille To-
tal-pake  n huippuedulliseen hintaan (lisä  etoja BKFl Dlll:lta). To-
tal-pake    sopii aloi  elijoille tai kovaa treeniä hakeville, voit aloi  aa 
perusteista ja rakentaa vankan pohjan ennen vaa  vimpiin ohjelmiin 
siirtymistä. Total-pake    on aina käytössäsi ilman mitään lisäkuluja. 

Osta kerran ja unohda maksut!

Täydelliset, sinun kehi  ymisesi mukaan mukautuvat treenit ovat 
aina saatavillasi. Kun ostat tämän pake  n, voit treenata ja kehi  yä 

vuosien ajan. Treeniohjelmat johtavat kaikkein vaa  vimpiin kehon-
painolla tehtäviin liikkeisiin. Saat käy  öösi myös järjestelmään in-
tegroidun Method Makia ruokavaliosovelluksen. Sen avulla opit, 
kuinka rasva poltetaan tehokkaas   lihasmassa säästäen. Tulet no-
peas    kkiin ja pysyt  kissä. Aina! Ilman kaloreiden laskemista tai 
nälkää. Ruokavaliosta tulee luontainen tapa syödä ja lisäksi se on 
äärimmäisen terveellinen. Kerhotarjous on voimassa kesään 2018 
saakka. Käytä  laisuus hyödyksesi nyt! Osta vaikka joululahjaksi.
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Tapahtumakalenteri
helmi-elokuu 2018

Tapahtumakalenteri
2018

Helmikuu
 MP Messut 2018 Helsinki (2. - 4.2.2018)

 Huhti kuu
 Kevätkokousviikonloppu,

aika ja paikka avoinna

Toukokuu
 Lämppärit 5.5.2018 Imatra Raja- ja Meri-

var  okoulun ajoharjoi  elurata (4.- 6.5.2018)

 Päijänteen ympäriajo (18. - 20.5.2018)

 Hymyilevän motoris  n kevätpäivät Oulu
(26.5.2018)

Kesäkuu
 European Conven  on 2018 -

Italia, Rooma (7. -10.6.2018) 

Elokuu

 Lapin Soraralli 6. - 10.8.2018 Ylläs, Luosu-
järvi (6. - 10.6.2018)

 BK Finland 1 Kansainvälinen kesätapah-
tuma Interna  onal Mee  ng Kajaani, Jouten-
lammen leirikeskus (10. - 12.8.2018)

Lisäti etoja neti stä, 
ankkurilta tai sihteeriltä!

www.blueknights.fi www.blueknights.fi 

Tämän lisäksi paikallisia ilta-/ kahviajeluita 
ja muita tapahtumia. 

Lisä  etoja ne   sivuilta, alueesi       
ankkurilta tai sihteeri Katjalta, 
katjalehtovuori@gmail.com
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Ensimmäinen Pohjoismainen tapaaminen Ah-
venanmaalla 21.-23.7.2017

Olemme uusia jäseniä Blue Knights –joukossa, sillä liityimme seu-
raan keväällä 2017. Tapasimme ritareita kesäkuussa EC2017 tapah-
tumassa Espoon Korpilammella, mu  a Pohjoismainen kokoontumi-
nen Ahvenanmaalla oli meille ensimmäinen matka yhdessä ritarien 
kanssa. Lähtö oli aikaisin perjantai -aamuna Turusta ja satamassa oli 
kiva huomata, mitä hyötyä on liiveistä: matkaseura löytyi helpos  . 
Itse laivaan ajossa ja autokannella toimimisessa kokeneista reissaa-
jista oli suuri apu meille noviiseille. Jo etukäteen saadut ohjeet ja 
paikalla saatu kädestä pitäen ohjeistus tuli tarpeeseen. Ja jo meriaa-
miaisen aikana  esimme, e  ä matkasta on tulossa mukava ja rento, 
ollaan samanhenkisessä seurassa. 

Pohjoismaisessa kokoontumisessa Suomen edustus oli vahva verrat-
tuna muiden Pohjoismaiden edustukseen, sillä paikalla oli ainoas-
taan yksi Ruotsin edustaja Erling Arvidsson. Hänellä oli varmas   
kohtuullisen haastava tehtävä pysyä jutuissa mukana, mu  a kiitos 
ruotsin- ja englanninkieltä taitavien jäsenien, yhteinen tapaaminen 
sujui hyvässä yhteisymmärryksessä ilman kielimuuria. Viikonlopun 
aikana sovi   in myös, e  ä seuraava tapaaminen järjestetään Ruot-
sissa kesällä 2018.

Ahvenanmaalla vie  mme aikaa majoituspaikan (Övernäsgården 
Gästhem) terassilla auringosta nau   en, moo  oripyöräillen ja sau-
noen. Osa teki moo  oripyörällä omia retkiä yhteisajon lisäksi. Mekin 
vierailimme omin päin Kasteholman linnassa toteamassa, e  ä prins-
si Juhana on ollut vangi  una monissa linnoissa. Kasteholmassakin lä-
hes joka huone oli mahdollises   ollut hänen vankilansa. 

Punaiseen asfalttiin 
tutustumassa

• Kanssamme viihtyi majapaikan omistajan koira Jussi joka var  oi pihaansa ja tark-
kaili ritarien toimintaa arvokkaan rauhallises  .

Teks  : Pasi Hämäläinen ja Katja Nieminen
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(Suomen linnoihin tutustuminen on ollut meille hauska haaste. Olem-
me nyt nähneet kaikki Suomen jotakuinkin pystyssä olevat linnat ja 
seuraavaksi pitänee keksiä jokin uusi kiinnostuksen kohde.)

Tällä reissulla ruoan laadusta ei  ngi  y ja ruokaa tulikin siten nau-
  ua koko rahan edestä. Kiitos Georg ”Jocke” Londenille hyvistä 

ruokapaikkojen valinnoista! Erityises   mieleen jäi päivällinen Bras-
serie Ångbåtsbrygganissa, jossa saimme aivan mahtavat simpukka-
keitot alkuruoaksi. Samalla päivällisellä osalle porukasta meinasi tul-
la nälkä, sillä merenelävistä koostuvan tarjo   men perkaaminen oli 
hidasta, vaikkakin maukasta työtä. Tämän ravintolareissun jälkeen 
olemme tosin melko varmas   kaikki samaa mieltä siitä, e  ä unisex –
vessat eivät ole hyvä asia. 

Kakkosillan aikana ravintolassa joku ryhmässämme sai yllä  äen ide-
an aloi  aa sa  umanvaraisen norjalaisen juomalaulun jolla aja  e-
limme ilahdu  aa paikalle saapunu  a järjestysmies par  ota. Kuinka 
ollakaan par  ossa sa  ui olemaan BK jäsenen poika joka tunnis   ryh-
mämme laulun perusteella.

Ahvenanmaan punaiset asfal  t eivät olleet aivan niin punaisia kuin 
odo  mme, mu  a maisemat olivat sitäkin kauniimpia. Maarianhami-
nan ulkopuolelle ajaessa näkee lopu  omas   maalaismaisemaa kau-
niine taloineen ja nii  yineen, lehmiä ja lampaita laitumilla, kauniita 
merenrantoja ja purjeveneitä merellä. 

Tutustuessamme Ahvenanmaahan Jocken johdolla vierailimme myös 
Oolannin sodan maisemissa Bomarsundin linnoituksella. Alueen hie-
not maisemat, muurit ja tykit innoi   vat meitä o  amaan valokuvia. 
Tykkien valloitus jatkui vielä illalla Maarianhaminassa löytäessämme 
matkalla majapaikkaan puistosta vanhan tykin. Aikuiset ovat tervei-
tä leikkiessään. 

Ahvenanmaalla olisi ollut vielä paljon nähtävää ja koe  avaa. Osa 
matkalaisista olisi halunnut jäädä viikonlopun jälkeen jatkamaan 
lomailua, mu  a Ahvenanmaalla järjeste  yjen Rockoff  2017 fes  -
vaalien vuoksi kaikki paluulautat olivat täynnä, eivätkä matkalaiset 
voineet riskeerata ko  inpaluuta. Osa päätyi kuitenkin o  amaan var-
manpäälle ja oikaisemaan Ruotsin kau  a koh   ko  a.

Sunnuntaina paluumatkalla saimme seurata laivan kannelta, kuin-
ka Ahvenanmaalaiset palaavat iltapäiväruuhkassa töistä ko  in…Siis 
saimme seurata laivan kannelta Tall Ships Racen lähtöä Turusta koh-
  Klapeidaa, Lie  uaa. 

Väsymys näkyi ja kuului laivalla. Monilla oli vielä pitkä ajomatka ko-
 in Turusta. Me sen sijaan ajoimme vajaat sata kilometriä Turusta 

Raumalle perehtymään nypläyksen saloihin ja sieltä matka jatkui 
SYSMÄN! kau  a.

22      Lainvalvojien MP -kerho



Reissusta ko  in palasimme myöhemmin samalla viikolla vieläkin 
naureskellen, monta kokemusta ja uu  a ystävää rikkaampina. Kie-
lellinen iloi  elu toi  etoisuuteemme ihan uusia asioita ja käsi  eitä, 
jotka muistamme pitkään. 

Suuri kiitos kaikille reissun suunni  elussa mukana olleille. Ja kiitos 
kaikille reissussa mukana olleille ja meidät seuran toimintaan mu-
kaan o  aneille! On ollut kunnia tutustua teihin. Toivo  avas   saam-
me jatkossakin jakaa yhtä mukavia reissukokemuksia kanssanne. 
Seuraavia tapaamisia jo odotellen.

Aloin keväällä mietti  ä mistä saisi paremmat 
korvatulpat, jotka ei paina korvakäytävää ja 
joita kypärä ei väännä väärään asentoon kypä-
rää päähän laitt aessa ja pois ott aessa. Tähän 
asti  käytössäni on ollut perinteiset korvatulpat. 

öysin ne  stä ear-inc merkkiset yksilölliset tulpat. Tätä en-
nen olin kysellyt myös eri toimi  ajien / valmistajien yksilöl-
lises   tehtyjä tulppia, hinnat olivat korkeita ja toimitusajat 
pitkiä. Päädyin ear - inc merkkisiin tulppiin, koska ne sai 
he   mukaan ja kohtuulliseen hintaan. Soi  n Timo McKeo-
wn BSPS Finland Oy:öön ja sovin ajan. 

Tulpat valmistetaan ei-allergisoivasta lääke  eteellisestä silikonista ja 
tulppia saa erivärisenä. Ensin suoja   in tärykalvo ja tämän jälkeen 
sekoite   in kaksikomponen    silikoni ja laite   in ruiskulla sekoitet-
tu massa korvakäytävään. Si  en odote   in n. 10 minuu   a. Tämän 
jälkeen McKeown viimeisteli tulpat lai  amalla niihin suoda   met ja 
sen jälkeen tulpat oli valmiit. Aikaa meni kaikkiaan noin 45 minuut-
 a ja hintaa tulpille tuli 90 euroa.

Tulpat ovat käytössä hyvät, eivät paina korvakäytävää pitkänkään 
ajopäivän aikana. Kypäräpuhelin kuuluu selväs   suoda   mien an-
siosta, jopa moo  ori  e nopeuksissa.

Tuo  eeseen voi tutustua h  p://bsps.fi /Kuulonsuojaus.php. 

Pekka Viuhkola

Yksilölliset kuulonsuojaimet

L
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Director lll uu  sia: Joulunalus terveiset. Vielä eh  i hankkia joulun parhaan lahjan….
itselleen. Tilaukset suoraan Director lll:lta tai ne   sivujen kau  a. Terveisin Jari Jäske 

Director lll RIDE FAST

SINISET SISARET JA VELJET! 

Tällä kertaa muistutus huipputuo  eista:           
Camo-lippis itselle taikka hänelle, hinta vain      
10 € + lähetyskulut. Väreissä löytyy Urbancamo 
sekä Pinkcamo.

Dogtag army style 2kpl laa  oja palloketjussa, 
toinen puoli kaiverre  una molemmissa tageis-
sa, hinta 30 € sis.lähetyskulut.

Ritaritäh  , umpihopeaa (925), paino n. 20 g, 
keskellä vaakunasta tu  u kypärä, halkaisija 45 
mm, lujat 2 x 15 mm jenkatapit. Tähteen tulee 
järjestysnumero ja nimikaiverrus, hinta 80 € + 
lähetyskulut, toimitusaika viikko-kaks.

Vuosinatsa–pinssi, tähän kiinnitetään ne kerhon 
päätapahtumissa kertyneet natsat tai syntymä-
vuosinatsa. Hinta 10 € + lähetyskulut. Syntymä-
vuosinatsa, hopeaa, käsityönä tehty, hinta 40 € 
+ lähetyskulut, toimitusaika viikko-kaks.
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Tästä jo melkeinpä virallisek-
si muodostuneesta miiti n-
gistä, Maailman halvin ko-
koontumisajo, ei ole koskaan 
aikaisemmin kirjoitett u - vaik-
ka se oli jo tavallaan kolman-
nen kerran.

Maailman halvin kokoontumisajo -mii  n-
ki sai alkunsa siitä, e  ä kerhomme tapah-
tumien osallistujamäärä oli yleisellä tasolla 
huolestu  avan pieni. Pää  mme järjestää ta-
pahtuman, joka olisi jäsenelle niin edullinen, 
mu  a tällä kertaa jopa myös taloudellises   
niin hyödyllinen, e  ä kanna  aisi osallistua: 
pää  mme maksaa omista rahoistamme jo-
kaiselle osallistujalle yhden euron. Hyvin 
sijoite  una, kuten korkea korkoiselle  lil-
le, niin kymmenessä vuodessa  lillä saa  aa 
olla jopa 1,20 euroa. 

Jo  a pääsisimme tunnelmaan, niin kerrot-
takoon hieman mii  ngin historiasta, epävi-
rallisen virallisen ensimmäisestä kokoontu-
misesta vuonna 2015. Se oli perusmenoa, 
lyhyes   miesten välistä ilakoin  a. Tarkoituk-
sena oli testata ideaa - euro osallistujalle.

Mu  a älkääpäs tuomitko sanojani: ko  kun-
tamme murteella ilakoin   tarkoi  aa saunaa 
(ja paljua) ruokaa ja rentoa yhdessä oleilua. 
Vaikka mii  nki oli miestenja koiramme Se-
pon kesken, niin minä ja ty  äremme Emmi 
touhusimme taustalla. Ihme  elen vaan vie-
läkin, miksi miehet olivat kateellisia makka-
ravuorensa keskellä meidän ty  öjen euron 
juustoille?

Seuraavana vuonna tähän epäviralliseen ta-
pahtumaan osallistujia olikin jo noin kaksi 
kertaa enemmän - en  edä johtuiko se ra-
han ahneudesta vai jotenkin onnistunees-
ta tapahtumasta vai siitä, e  ä tällä ker-

taa naisetkin olivat mukana, mu  a euroja 
meni jo toista kymmentä. Kuten aikaisem-
minkin, osallistujien yöpyminen tapahtui 
kauniin ja vanhan pihamme tai talomme 
suojissa, tarjolla palju ja sauna sekä grilliruo-
kaa, hyvien juomien kera. 

Ai niin, toki yhdistyksen tapahtumiin kuuluu 
moo  oripyörällä ajelua Suomen kauniissa 
kesässä. Kyseinen päivä alkoi ajolla Vääksyn 
kanavan kau  a Verlaan, jossa söimme lou-
naan ja ihastelimme upeaa ruukkimiljöötä. 
Iltapäivästä yhteiselo jatkui taas kotoisas   
kotona. Jo  a ilta ei olisi ollut pelkkää kotoi-
saa yhteiseloa, yllätysesiintyjänä oli Voice of 
Finland 2016 toiseksi tullut, kylämme lahja 
maailmalle, ihana Riikka Jaakkola, ty  ärem-
me kaveri. Hän esiintyi akus  ses   grillimme 
kupeessa, jossa samaan aikaan makkarat 
pärskähtelivät. Aamuyöstä teimme juhla-
kävelyn paikkakuntamme y  messä, ihallein 
kesäyötä ja paikallisia nähtävyyksiä. 

Tänä vuonna eli  istaina 4.7. Maailman hal-
vin kokoontumisajo kasasi osallistujia sa-
teisesta säästä huolima  a 18 - niukka va-
jaa puolet naisia - kaksi jäsentä joutuivat 
perumaan osallistumisensa muista syistä. 
Kuten aikaisemminkin osa osallistujista tuli 
jo edellisenä iltana, jolloin testasimme grilli-
ruokien, juomien, paljun ja saunan sekä tällä 
kertaa myös karaokelai  eitemme laatua aa-
muyöhön as  . Sääennusteiden takia myös 
juhlatel  a pystyte   in -  etys   parhaim-
malle paikalle eli grillin viereen. Korostan, 
e  ä tämä kyseinen aaton aa  o on yhtä tär-
keä kuin jouluna  - kaikki tehdään valmiiksi 
aa  oa varten ja maistellaan herkkuja etukä-
teen. Tunnelman luominen, ir  o  o arjesta, 
ystävien kanssa - eletään hetkessä ja nau  -
taan - kuuluvat kerhomme henkeen.

Mu  a asiaan: Tiistai-aamu alkoi sääennus-
teista huolima  a aurinkoisena. Star  asim-
me perinteiseen ajoon klo 9, kohteena tällä 
kertaa Porvoon Tirmo. Aurinkoinen ja sopi-

van lämmin sää suojeli mutkaisia teitä ajavia 
ritareita. Omakustanteiset ruuat olimme  -
lanneet etukäteen, joten kaikki oli valmiina, 
kun saavuimme upeaan Tirmon kesäkeskuk-
seen, meren ääreen. Olimme takaisin koto-
na klo 14, jolloin lisää osallistujia oli saapu-
nut nurmikollemme.

Iltapäivä jatkui,  etys   saunalla ja paljul-
la eli rennos   yhdessä, kunnes oli aika yl-
lätykselle. Tosin Vesa meni paljastamaan 
yllärin jo Tirmossa - innoissaan kuin pik-
kuinen poika karkkikaupassa - niin siis 
mikä yllätys olikaan enää se, e  ä itse ka-
sari-kuningatar Satu Pen  käinen oli tulos-
sa esiintymään. Ty  äremme Emmi ja Ahon 
ihana Veikko kävivät hakemassa upean Sa-
dun ja  suloisen kitaristi Jonin - olihan siinä 
silti joillakin ihmettelemistä, kun vuosien 
jälkeen näki Menolippu-mimmin livenä. 
Satu aloitti esiintymisen klo 18 jälkeen, 
tauon kera meni varmaan noin klo 21 asti - 
tai pidempään - paha sanoa kun ei kiireessä 
ehtinyt kelloa katsoa. Satu ja Joni viihtyivät 
meillä melkein klo 04 asti. Myös viime 
vuoden esiintyjä Riikka Jaakkola bongattiin 
pippaloihin mukaan. Riennoissa olivat 
mukana myös naapurimme Aini ja Pentti - 
he oliva illan aikana aika sana  omia. Olin 
ensin hieman huolissani reak  osta, mut-
ta jälkikäteen sain kuulla, e  ä Sadun nä-
keminen oli ollut se ju  u. Kuuluisa laulaja, 
melkein heidän omalla pihalla, laulamassa 
tu  uja ja rakkaita biisejä, sai heidätkin her-
kistymään. Sadun upean äänen soidessa 
pitkin juhlateltan seiniä ja varmas   sen ul-
kopuolellalkin, huomasin monen muunkin 
pyyhkäisevän silmäkulmaansa  - tai si  en 
teltan ka  o vuo  . 

Pitkin iltaa sataa jollo   , mu  a se ei menoa 
haitannut - kaikilla oli hauskaa - myös koiral-
lamme Sepolla, joka näki elämänsä ensim-
mäisen kerran venäjäntoyn eli venäläisen 
lelun - Jaden - ehkä maailman kaunein tyt-
tökoira ikinä!! Ja ihanin  - Jaden äiskä ja iskä 

Maailman halvin 
kokoontumisajo 
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olivat  etys   juhlissa mukana. Täytynee mainita myös, e  ä käytet-
tynä hanki  u Rinsessa kissamme Söpö ilahdu    sisällä yöpyjiä pii-
loutumalla heidän vuoteisiinsa. Edellisenä vuonna Hän oli kuulemma 
kävellyt nukkuvien vatsojen päällä, herätellen heitä Rinsessamaisilla 
vaa  muksillaan, suoraan silmiin  ukas   tuijo  aen.

Kaikki kiva loppuu aikanaan ja si  en yhtäkkiä onkin oikees   kes-
kiviikko - höh - niinku tollaset päivät on aina miitingin raskaimpia 
- väsymys ja siivous, jämien syömistä (kuten jouluna) sekä katse 
kohti tulevaisuutta. Viimeiset kaverit lähtivät noin klo 15, Vesan 
vielä nukkuessa - samana iltana klo 18 oli jo ensi vuoden esiintyjästä 
lähetetty alustava  edustelu...siitä huolima  a, e  ä Satu haluaa tulla 
ensi vuonnakin!! Kuten myös Riikka!!

Tämän vuoden Maailman halvin kokoontumisajo oli harvinainen - ei 
ainoastaan esiintyjästään, mu  a myös siitä, e  ä tässä tapahtumassa 
oli hyväntekeväisyyskohde.  Rahaa kerä   in Espanjaan, löytöeläinten 
avustamiseksi. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun Blue Knights Fin-
land 1 o    osaa eläinten suojeluun. Keräämillämme rahoilla ostet-
 in he   keskiviikkona osuus TSV Refugio Patan ”We together” -pro-

jek  sta. Tästä löytyy tarkempi selvitys yhdistyksen facesivulla. Katso 
myös ne  stä: TSV Refugio Patan. Blue Knights Finland 1 saa näin ol-
len ensimmäisenä chapterina nimensä Wall of Fame - Dein Anteil am 
Refugio Patan. 

Tuhannet kiitokset osallistujille, niin itse tapahtumaan kuin hyvänte-
keväisyyskeräykseen!

Erityinen kiitos sydämelliselle Tero Haikaralle hyvästä lihasta!! Muu-
ten olisikin ruoka (makkara) loppunut kesken!!

Kiitos ihanille naapureille Ainille ja Pen  lle osallistumisesta ja juhlien 
sietämisestä sekä kiitoksista, joita saimme vielä viikkoja jälkikäteen!

Ps. Enhän  etenkään paljasta, e  ä olen kysynyt ensi vuoden esiin-
tyjäksi hra Voice Julkkista - sukunimi taisi alkaa m-kirjaimella...lisäk-
si olen mie   nyt, e  ä pitäiskö eurojen sijaan alkaa jakaa ämpäreitä 
- noh toisaalta, silloin saa  aisi osallistujamäärä nousta hallitsemat-
tomaksi, koska Suomen kesä on: ämpäritolkulla ve  ä! 

Vähemmän sateista syksyä toivo  aen,
Jaana Vesa Emmi Seppo ja Rinsessa Söpö 
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Väsymys liikenteessä on yleinen kuljett ajien kes-
kuudessa esiintyvä ongelma ja myös merkitt ävä 
liikenneonnett omuuksien osatekijä. Väsymyk-
sen on arvioitu olevan taustalla joka kuuden-
nessa kuolonkolarissa. Noin joka viides kuljett a-
jista on joskus torkahtanut ratti  in ja väsyneenä 
on ajanut lähes jokainen.

Väsymyksestä tai nukahtamista johtuvien onne  omuuksien ylei-
syy  ä ei  edetä tarkkaan. Poliisitutkinnassa on lähes mahdotonta 
päätellä, onko jokin onne  omuus johtunut kulje  ajan väsymykses-
tä. Liikenneonne  omuuksien tutkijalautakun  en mukaan väsymys 
vaiku  aa jopa joka kuudennen kuolonkolarin taustalla. Tyypillisim-
millään väsymysonne  omuudet ovat kesäaikaan tapahtuvia kohtaa-
misonne  omuuksia tai  eltä suistumisia. Usein taustalla on levon 
puute. Kulje  ajan nukahtamisesta johtuvien onne  omuuksien tör-
mäysnopeudet ovat usein suuria ja seuraukset vakavia.

Liikenneturvan vuonna 2013 julkaiseman tutkimuksen mukaan noin 
neljäsosa kulje  ajista kertoi joskus torkahtaneensa ra   in ajon aika-
na. Väsyneenä on ajanut lähes jokainen autoilija.

Miehet väsyneempiä kuin naiset

Miehet aiheu  avat suurimman osan väsymyskolareista. Mieskul-
je  ajat ajavat enemmän, pidempiä matkoja ja useammin öiseen ai-
kaan. Naiset tunnistavat paremmin väsymykseen lii  yvän ajokyvyn 
heikkenemisen ja siitä johtuvan onne  omuusal   uden. Naiset ken-
 es myös tunnistavat paremmin väsymykseen lii  yvät riskit.

Liikenneturvan tutkimus antaa samansuuntaisia tuloksia: 26 prosent-
 a miehistä ja 13 prosen   a naisista kertoi nukahtaneensa ra   in.

Nuorten miesten nukahtamisriski suuri

Tutkimusten mukaan väsymyksestä johtuvan liikenneonne  omuu-
den riski on suuri eritoten nuorilla miehillä:

• Nuoret miehet liikkuvat paljon yöaikaan ja nukkuvat usein liian 
vähän. Akuu    unenpuute myös vaiku  aa nuoriin voimakkaammin 
kuin vanhempiin ikäryhmiin.
• Vähäinen ajokokemus voi johtaa jaksamisen yliarvioin  in ja ra   in 
nukahtamiseen. Ryhmäpaineelle al   ina nuoret voivat jatkaa kave-
rien painostuksesta ajamista uneliaisuudesta huolima  a.

Kun nukahtamisonne  omuuksien määrää halutaan vähentää, on 
alle 25-vuo  aat ja varusmiehet tärkeitä kohderyhmiä.

Väsymisen syyt ja seuraukset

Yleisin syy väsymykseen on unen puute. Aikuinen tarvitsee unta kes-
kimäärin 6–7 tun  a vuorokaudessa. Yli 24 tunnin valveillaolo heiken-
tää merki  äväs   ajokykyä ja on verra  avissa yhden promillen hu-
malaan.

Tarkkaavaisuuden vaihtelut eri vuorokauden aikoina ovat suurimpia 
syitä väsymysonne  omuuksiin. Väsymysonne  omuuksia on eniten 
päivällä, mu  a niiden suhteellinen osuus on suurin yöllä.

Ajoaika yksinään ei vaikuta olevan ratkaiseva riskitekijä, sillä 60 % 
kuolemaan johtaneista nukahtamisesta johtuvista onne  omuuksista 
tapahtuu ensimmäisen ajotunnin aikana. Sen sijaan ajoaika yhdes-
sä vuorokaudenajan ja matkan alkua edeltäneen väsymyksen kanssa 
näy  ää vaiku  avan riskiin joutua onne  omuuteen.

Yli 24 tunnin valveillaolo heikentää ajokykyä merki  äväs   ja on ver-
ra  avissa yhden promillen humalaan.

Yksin ajaminen tylsisty  ää ja siten lisää väsymystä. Liikenneturvan 
tutkimuksessa lähes kaksi kolmasosaa (63 %) ra   in nukahtaneista 
oli ollut yksin autossa (Radun 2008). Toisen henkilön mukana olo on 
usein ra   in nukahtamista estävä tekijä. Matkustajien mukana olo 
autossa voi vaiku  aa myös kielteises  , sillä nuoret miehet ovat al   i-
ta kaverien painostukselle jatkaa ajoa väsymyksestä huolima  a.

Matkan tarkoitus on yhteydessä nukahtamiseen ajon aikana. Va-
paa-ajan matkailuun ja työhön lii  yvillä matkoilla tapahtuu väsy-
mysonne  omuuksia enemmän kuin ostos- ja muilla matkoilla. Os-
tosmatkat ovat yleises   muita matkoja lyhyempiä eikä niitä tehdä 
myöhään yöllä.

Ajatko väsyneenä
Väsyneenä ajaminen on aivan liian yleistä
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VÄSYMYKSEN MERKIT

Unenpuu  een lisäksi väsymystä voivat aiheu  aa sumu, sade, 
lumi, jonossa ajaminen, pitkät ajo-rupeamat ja yksitoikkoinen 
ajo. Tavallisia väsymyksen merkkejä ovat:
• hauko  elu
• silmien tuntuminen ”hiekkaisilta”
• silmäluomien tuntuminen raskailta ja
•  emerkinnät, liikennemerkit ja lii  ymät saa  avat jäädä 
huomaama  a.

KEINOT RATTIIN NUKAHTAMISEN EHKÄISEMISEKSI:

• Nuku edellisenä yönä vähintään 6 tun  a tai enemmän.
• Nuku tarvi  aessa päiväunet ennen matkaa.
• Mie   etukäteen taukopaikat ja tauota ajo.
• Vältä ajamista sairaana ja huonokuntoisena.
• Älä syö tukevaa ateriaa tai juo alkoholia ennen ajoon lähtöä.
• Vältä ajamista aamuyön tunteina klo 01–06, kun riski ra   in 
nukahtamisesta on suurimmillaan.
• Hyvä ja pirteä matkaseura au  aa pysymään vireänä.

Jos väsymys yllä  ää kesken ajon, paras keino sen taltu  amiseen on 
matkan keskey  äminen. Jos se ei ole mahdollista, kanna  aa juoda 
jotain kofeiinipitoista kuten kahvia ja o  aa sen jälkeen 15–20 minuu-
 n nokoset. Kofeiini alkaa vaiku  aa vasta parinkymmenen minuu  n 

päästä nau   misesta.

Alkoholi ja väsymys

Matalan veren alkoholipitoisuuden (0,3 promillea) ja pidennetyn 
valveillaolon yhdistelmä heikentää tutkimusten mukaan suoritusta 
enemmän kuin 0,5 promillen veren alkoholipitoisuus yksinään.

Unihäiriöt riskitekijänä

Tutkimusten mukaan unihäiriöistä kärsivät tai päiväsaikaan normaa-
lia uneliaammat saa  avat nukahtaa muita helpommin ra   in. Uni-
häiriöisiä tulisikin valistaa heidän normaalia korkeammasta riskistä 
nukahtaa ra   in.

Lähteinä käyte  y: Radun, 2008 sekä Summala & Mikkola, 1994

Teks  : Liikenneturva
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Syysmiitinki 2017 
eläimellisessä 
Pikkukilissä

Syyskokoontuminen 29.9.–
1.10. pidetti  in Lieksan Kelväl-
lä Pikkukilissä. Kyseessä on 
eläinpuisto, jota voisi kiinnos-
tavuutensa vuoksi kutsua yhtä 
hyvin elämyspuistoksi. Osallis-
tujia oli kymmenkunta. Osal-
listumismaksu oli järjestelyi-
hin nähden lähes muodollinen.

Koko viikonlopun paikka lepäsi usvan sylei-
lyssä ja luonto oli tähän aikaan vuodesta hy-
vin hiljainen. Ruoka oli hyvää ja sitä oli riit-
täväs  . Henkilökunnalla rii    meille hyvin 
aikaa, koska paras lomasesonki oli jo ohi. 
Kuulimme monista mieleenpainuvista sat-
tumuksista vuosien varrella. Syrjäisen sijain-
nin vuoksi Pikkukiliin päätyy joskus erikoi-
sia vieraita, kuten karhu, joka oli mieluillut 
päivällisekseen Pikkukilin sikaa. Talon isän-
tä oli myös joutunut kertaalleen painimaan 
peuran kanssa. Pikkukilissä rii  ää jännitystä 

myös omasta takaa. Esimerkiksi nuorta son-
nia oli saateltu mönkijällä aitaukseen, mut-
ta sonni olikin ollut määränpäästä eri miel-
tä. Siinä meinasi käydä mönkijälle huonos  .
Suurin osa vieraista tuli moo  oripyöräl-
lä. Uuden jäsenen näkökulmasta oli muka-
va vies  , e  ä autoilu ei ollut kenellekään 
ongelma. Osallistuminen tapahtumiin on 
tärkeintä! Tämä oli ensimmäinen osallistu-
miseni syyskokoontumiseen ja oman moot-
toripyörän mi  ariin tuli reissusta reilu 1000 
kilometriä. 
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Perjantaina ensimmäiset paikalle saapuneet 
kävivät Lieksassa naamiaisissa, mu  a muu-
toin perjantai oli lähinnä mukavaa yhdessä-
oloa ja  etys   makkaran paistamista. Mak-
kararuoka rii   kin saapumispäivälle oikein 
hyvin. Sauna lämmite   in molempina iltoi-
na, ja saunojien iloksi sauna oli puulämmit-
teinen.

Lauantaina kävimme valoisaan aikaan Hat-
tuvaarassa, jossa oli en  söity taistelupaikka. 
Kolusimme paikan perusteellises   ja  esi-

pä joku kertoa paikan historiastakin. Kävim-
me myös Lieksan keskustassa kaupoilla ja 
evästämässä, ja Juukalainen lehden toimit-
taja kävi haasta  elemassa tapahtuman jär-
jestäjää.

Illalla oli perinteinen leikkimielinen kisa, jos-
sa ei yllätyksiltä välty  y. Ensimmäinen laji 
oli ammunta matalatehoisella muovikuula-
pyssyllä. Kisan voi     etys   henkilö, joka ei 
ollut ikinä pitänyt ase  a kädessään. Toisena 
lajina oli frisbeegolf. Saimmepa vielä korkea-

kul  uuria harmonikan soitannan merkeissä. 
Se kruunasi illanistujaiset kodassa.

Kirjoi  anut Sami Sorvari, 
jäsen vuodesta 2015
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• Kuvia Pikkukilin syysmii  ngistä.
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Yhdistyksemme syyskokous pidetti  in tällä ker-
taa Himoksella kokousti la Koulun biologian luo-
kassa. Päällimmäisenä tunteena kokouksesta it-
selleni jäi oikein mukava ja luott avainen tunne. 
Yhdistyksemme voi hyvin, järjestää mukavia ta-
pahtumia tulevanakin vuonna ja kehitt yy edel-
leen opastaen ja kannustaen jäseniään moott o-
ripyöräilyn parissa.

Paikalla oli 11 yhdistyksemme jäsentä ja he edus  vat valtakirjoilla 
yhteensä 28 jäsentä, eli äänestyksissä oli käyte  ävissä 39 ääntä jä-
senmäärämme ollessa 109. Kaikki jäsenet ovat aina tervetulleita niin 
kokouksiin kuin muihinkin tapahtumiin.

Syyskokouksen käsiteltävät asiat paino  uvat tulevaan vuoteen eli 
toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion vahvistaminen. Tie-
tenkin tärkeimpänä asiana on seuraavan vuoden hallituksen valit-
semiseen. Toimintasuunnitelma ja budje    nouda  avat perinteistä 
linjaa ja ovat olleet saatavilla jäsensivuillamme jo ennen kokousta. 
Tulevana kesänä meillä on jälleen monta mielenkiintoista tapahtu-
maa, joihin kaikkiin toivotaan runsaas   jäseniä perheineen.

Hallituksen valinnan osalta kaikkiin tehtäviin oli halukkaita ja joihin-
kin useampia, loistavaa. Ketään ei  etenkään pakoteta eikä painoste-
ta mihinkään tehtävään, mu  a hienointa olisi nähdä pitkiä vaalikam-
panjoita useista tehtävistä. Sopiva kierto tehtävissä pitää mielestäni 
toiminnan vireänä ja tuo mukaan uusia ideoita. Mielenkiintoista jän-
nitystä kokoukseen saa  in kahdesta äänestyksestä hyvien vaihtoeh-
tojen välillä.

Yhdistyksemme puheenjohtajaksi eli kerhomme presiden  ksi valit-
 in ehdo  oman yksimielises   Vesa Kaar   . ”Vesku” ”Humppatukka” 

on kerhomme idean isä ja perustajajäsen ja oltuaan pari vuo  a pois 
hallituksesta palasi tehtävään poikkeuksellises   keväällä edellisen 
pressan, Marko Kovasen, siirry  yä siviilivirkaan.

Varapuheenjohtajaksi, varapressaksi, vali   in Philip ”Ville” Ahonius. 
”Ville” on myös perustajajäseniä ja on toiminut aikaisemminkin pres-
sana sekä varapressana.

Rahastonhoitajana jatkaa Pekka Viuhkola jo muutaman vuoden teh-
tävää menestyksekkääs   hoitaneena. Vinkkinä jollekin uudelle in-
nokkaalle Pekka paljas   toivovansa vuoden päästä vaihtoa tähänkin 
tehtävään.

Sihteeriksi tuli kerhomme uutena toivona innokas ak  vis   Katja Leh-
tovuori tuoden uu  a nuorta verta hallitukseen päästäen minut lepo-
vuoroon vastuun kantamisesta. 

Muut hallituksen jäsenet, eli Directorit, jatkavat tehtävissään toimit-
tuaan eri  äin hienos   tänäkin vuonna. Director I on Jyrki Haapala, 
Director II Jaakko Ritola ja Director III Jari Jäske. Jyrkin vastuualu-
eena on lehden päätoimi  ajan tehtävät, Jaakon mm. ajokoulutus ja 
Jari kehi  ää edelleen kerhon tarvikemyyn  ä, koska rakastaa ”rätei 
ja lumpui”.

Anchormanien toivotaan olevan paikallisia ak  iveja järjestäen ajelu-
ja tai pienempiä tapahtumia alueillaan. Vuoden 2018 he ovat Mika 
Wallius Itä-Suomessa, Tero Haikara Etelä-Suomessa, Katja Lehtovuo-
ri Länsi-Suomessa, Heikki Kleme    Pohjois-Suomessa, Mikko Salo 
Lounais-Suomessa, Niko Maronen Kaakkois-Suomessa sekä Jaakko 
Ritola Keski-Suomessa.

Blue Knights Blue Knights 
Finland IFinland I

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS JA 
PIKKUJOULU 25.11.2017
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Onnea ja menestystä kaikille edellä mainituille tehtävissään. Mieles-
täni lopputulos on todella hyvä. Virallisen pöytäkirjan laitan kerhon 
sivuille saatuani siihen tarvi  avat allekirjoitukset.

Asiasta, eli vaa  vasta kokouksesta, selvisimme reilussa parissa tun-
nissa ja si  en pääs  in asiaan. Siis saunomaan ja pikkujoulujen viet-
toon kehitellen uusia ajatuksia toimintamme edelleen parantami-
seksi. Muutaman jäsenen lähde  yä he   kokouksesta jatkamaan 
matkaansa ja parin muun poisjäännin vuoksi vuokra  uun mökkiim-
me majoi  ui vain seitsemän jäsentä sekä Katjan perhe, Pekka, Iiro ja 
Turo, joista kaksi on koiria. Yksi jäsen seurueineen asuivat pitkän vii-
konlopun omassa mökissä. Iiro ja Turo pi  vät pikkujouluun lii  yvän 
piirileikin toiminnassa koko illan olohuoneen pöydän ympärillä mui-
den ton  ujen saunoessa he   kokouksen jälkeen.

Illalla meille oli vara  u jouluinen illallinen Himoksen Liiterissä, jos-
sa kaikki yksitoista ton  ua viihtyivät oikein hyvin syöden oikein mau-

kasta jouluruokaa. Jälkiruuan koristeelliset jäätelöpallotkin tode   in 
voiksi he   ensimaistamalla ja toisesta kulhosta löytyi maukasta vaah-
toa. Iloisessa puheensorinassa käsitel  in kaikki useita ajankohtaisia 
aiheita ja perinteises   paranne   in maailmaa. 

Ruokailun jälkeen vapaa keskustelu mökillä jatkui noin puoleen yö-
hön eikä kukaan jaksanut lähteä Areenalle Einiä ihailemaan. Yhtenä 
pohdinnan aiheena oli useampien jäsenten saaminen mukaan ker-
hon tapahtumiin. Jäsen on motoris   ja kiinnostunut toiminnasta, jo-
ten osallistumisen kynnys tulisi saada mahdollisimman alhaiseksi. Ei 
ole vieraita vaan vain ystäviä joita et ole vielä tavannut. Seuraa sivu-
jamme ja tule reippaas   mukaan tapahtumiin.

Hyvää Joulua ja Onnea Vuodelle 2018 kaikille kerhomme jäsenille 
toivo  aapi tuleva ex-sihteeri 

Seppo
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