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1. Vaikka liikenneturvallisuus onkin 
EU:ssa parantunut huoma  avas   
viime vuosikymmeninä ja EU:n  et 
ovat jopa maailman turvallisimpia, 
liikenneonne  omuuksissa 
menehtyneiden ja vammautuneiden 
määrä on kuitenkin edelleen liian 
korkea. Mitkä ovat EU:n keihään kärjet 
 lanteen korjaamiseksi?

Ajoneuvojen turvallisuusvaa  mukset 
ja älyjärjestelmät. Esimerkiksi e-Call 
–järjestelmä, joka on EU:ssa sääde  y 
pakolliseksi uusiin ajoneuvoihin. 
Vakavan onne  omuuden sa  uessa 
järjestelmä ilmoi  aa auton sijainnin 
hätäpalvelulle. On arvioitu, e  ä 
tämä systeemi voi pelastaa satojen 
ihmisten hengen vuosi  ain ja lyhentää 
pelastuspalveluiden vastausaikaa 
onne  omuus  lanteissa jopa puolella. 
EU on menneinä vuosina panostanut 
myös esimerkiksi ajoneuvojen 
testaamisen kehi  ämiseen, 
kilometrimi  arien ruuvaamisen 
torjumiseen ja turvavyöpakkoon. 
Lisäksi parannetaan  everkostoa ja 
panostetaan vaarallisten aineiden 
kuljetusten turvallisuuteen.
 
2. Raskaanliikenteen määrä 
erityises   Itä-Euroopan  estöllä on 
hämmentävän suuri. Millä keinoilla 
EU aikoo parantaa erityises   
raskaanliikenteen turvallisuu  a?

Tässäkin ajoneuvojen 
turvallisuusvaa  mukset on EU:n 
keinovalikoiman avain. Lisäksi 
EU on esimerkiksi rajoi  anut 
amma   kulje  ajien ajoaikoja 
nimenomaa turvallisuussyistä. 
Väsymyksen on arvioitu lii  yvän 10–20 
prosen   in liikenneonne  omuuksista. 
Liikennejärjestelyiden osalta vastuut 
lankeavat jäsenval  olle.

3. EU:n  estön liikennesääntöjen 
yhdenmukaistaminen olisi eri  äin 
tarpeellista. Millä keinoilla EU 
voisi edistää hanke  a EU-maiden 
liikennesääntöjen harmonisoimisesta?

Tämä edelly  ää komission aloite  a. 
EU:lla olisi tähän enemmänkin 
halukkuu  a ja valmiu  a, mu  a 
jäsenval  ot eivät ole niin valmiita. 
Harmonisoin  in suhtaudutaan 
yleensä oman vallan ja merkityksen 
vähenemisenä vaikka tosiasiassa 
sääntöjä yhtenäistämällä saataisiin 
enemmän tuloksia aikaan. 
Toisaalta liikennesääntöjen 
yhdenmukaistamisella tuskin olisi 
vaikutusta liikenneturvallisuuteen, jos 
säännöistä ei lähtökohtaises   piitata. 
Euroopassa voitaisiin vuosi  ain säästää 
jopa 12 000 ihmisen henki, jos kaikki 
 enkäy  äjät kiinni  äisivät turvavyönsä, 

ajaisivat nopeusrajoitusten pui  eissa 
eivätkä olisi alkoholin vaikutuksen 

alaisena. Näiden luulisi olevan 
ihan yksinkertaisia perusasioita. 
Liikennesääntöjen ope  aminen ja 
valvonta ovat jäsenmaiden vastuulla.

4. Erityises   autokannan uudistuminen 
parantaisi jokaisen EU maan 
liikenteen turvallisuu  a. Suomessa 
auto- ja moo  oripyöräkannan 
uudistaminen vaa  si uusien autojen/
moo  oripyörien ja myös mm. 
tuon   autojen/moo  oripyörien 
ostoon lii  yvän verotuksen 
keventämistä. Europarlamentaarikon 
henkilökohtainen kanta Suomen 
ajoneuvoverotukseen ja sen uudistus 
tarpeeseen?

Ehdo  omas   pitäisi tehdä pitkälle 
kantava päätös, jolla ilmoite  aisiin 
veron astei  aisesta alentamisesta 
seuraavan kymmenen vuoden aikana 
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Henkilökuvaus
Petri Sarvamaa

niin sanotulle ”eurooppalaiselle” 
tasolle. Auto- ja moo  oripyöräkannan 
uudistumisen parantaisi sekä 
liikenneturvallisuu  a e  ä vähentäisi 
liikenteen päästöjä, mikä olisi myös 
ilmaston kannalta hyvä asia.

5. Suomen liikenneturvallisuuden 
suurimmat haasteet 
europarlamentaarikon 
henkilökohtaisesta näkökulmasta?

Liikennekurin höltyminen, joka johtuu 
paljol   yleisemmästä moraalikadosta. 
Liikenneturvallisuus on monen 
tekijän summa. Siihen vaiku  avat 
esimerkiksi  estön kunto, ajoneuvojen 
tekniset ominaisuudet, lainsäädäntö 
ja kulloinkin vallitsevat olosuhteet. 

Välinpitämä  ömät  enkäy  äjät ovat 
kuitenkin mielestäni isoin riskitekijä 
ja vaara  lanteiden aiheu  aja. Tähän 
tarvitaan asennekasvatusta julkises   
ja kodeista alkaen sekä valvontaa. 
Niin kauan kun itseään ajavat autot 
eivät ole arkipäivää, teknisten 
turvallisuusvaa  musten nostaminen ei 
ongelmaa ratkaise.

6. Valvotaanko Suomen  estöllä 
liikenne  ä rii  äväs  ?
 
Ei rii  äväs   ak  ivisella, mukana 
olevalla valvonnalla. Liikennevalvontaa 
tarvitaan, jo  a sääntöjen rikkojat 
saadaan kiinni. Mu  a vähintään yhtä 
paljon sitä tarvitaan siksi, e  ä näkyvä 
läsnäolo toimii sekä ehkäisevänä 

tekijänä e  ä rohkaisee ja edistää 
vastuullista liikennekul  uuria. 
Vähemmän pel  siä, enemmän eläviä 
poliiseja.

7. Europarlamentaarikon oma suhde 
moo  oripyöräilyyn?

Seuraan intohimoises   vierestä! Ehkä 
vielä joskus...
 
8. Petrin terveiset kaikille 
moo  oripyöräilijöille?

Upeita kelejä & turvallisia kilometrejä!

Haasta  elu: päätoimi  aja
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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 maailman-
laajuiseksi 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 19500.

y
Knights osasto. Jäseniä
kerhossa on yli 19500.

Osastoja on 650 ja 29 valti ossa. 
Euroopassa eniten osastoja on Saksassa 
(40 kpl) ja Iso-Britanniassa (21 kpl).

Kerhon tärkeää toimintaa on hyväntekeväisyys, 
jonka kohteena on erityisesti  lapset. Helmikuuhun 
2018 mennessä kerho on lahjoitt anut hyvän-
tekeväisyyteen 18 773 314 USD:n edestä 
tavaraa ja rahaa
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Sisällysluett elo
Kesä 2018

Imatran Immolassa järjeste   in Blue Knights I:n perinteiset ajo-
kauden lämppärit jo kolmannen kerran. Mukana oli 26 osano  a-
jaa. Muun muassa hidasajoa harjoitel  in ja rata-ajon saloihin tu-
tustu   in. 

28

Joka neljäs nuori  etää jonkun, joka on ajanut huumeiden vai-
kutuksen alaisena. Liikennenneonne  omuuksien tutkijalauta-
kun  en ennakkorapor    alkoholionne  omuuksista esitellään 
tässä numerossa.

Jari Jäsken koeajot jatkuvat, nyt on vuorossa KTM 1290 SUPER 
ADVENTURE R. Se on lähes kaikilla mahdollisilla ja mahdo  o-
milla varusteilla oleva 160 hevosvoimainen matkaenduro.

36 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   

14

Päätoimi  aja ja muutama muu uskalikko ajoivat Rooman 
EC-kokoukseen omilla moo  oripyörillä Alppien yli. Matkaa 
kertyi edestakaisin yli 6000 kilometriä ja taas kerran tuli todis-
tetuksi, e  ä pyörän huolto kanna  aa!

22
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Päätoimitt ajan
palsta

• Jyrki Haapala, päätoimi  aja

Väsymys, alkoholi, huumeet
ja raskas kaasujalka ja 
kaasukäsi kesäliikenteen 
kiusana
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esällä suomalaiset liikkuvat 
paljon ja liikkuminen ei rajoi-
tu perinteiseen päiväaikaan. 
Kun valoa on paljon, aurinko 
paistaa ja jopa yöt ovat valoi-
sia, tuntuvat olosuhteet liian 

turvallisilta. Kesäliikenteessä tapahtuu kui-
tenkin liian paljon onne  omuuksia, joiden 
taustalta ero  uvat väsymys, alkoholi, huu-
meet sekä liian raskas kaasujalka. Kesäliiken-
teen turvallisuus on kuitenkin kiinni pienistä 
valinnoista ja niitä ovat erityises   kaksipyö-
räisten osalla turvallinen ajonopeus, turval-
liset ajovarusteet ja autojen osalla turval-
lisen ajonopeuden ohella autossa olevien 
turvalai  eiden käy  äminen.

Liikenteen  lastojen mukaan joka neljäs 
vuoden 2017  eliikennekuolemista tapahtui 
kesäkuukautena. Henkilövahingoista lähes 
joka kolmas osui suveen ja tässä tapaukses-
sa  lastot toistavat vuosi vuodelta toisiaan. 
Kesäaikaan sa  uu noin 30 prosen   a  elii-
kenteen henkilövahingoista. Osuus on pysy-
nyt samana koko 2000-luvun ajan. 

Nuorille sa  uu kesäliikenteessä liian paljon 
onne  omuuksia 

Kesä saa myös nuoret liikkeelle niin autol-
la, moo  oripyörällä kuin mopollakin. Pe-

rä   kolmannes nuorten  eliikenteessä ta-
pahtuvista kuolemantapauksista sa  uu 
kesäliikenteessä. Erityises   viikonloput ja 
etenkin kesälauantait ovat  lastojen mu-
kaan tyypillistä aikaa nuorten liikenneon-
ne  omuuksille.

Kesän yöllinen ajelu pää  yy liian usein ulo-
sajoon, jota on voinut edeltää suurikin yli-
nopeus. Jos rajuun ulosajoon yhdistää vie-
lä turvavöiden kiinni  ämä  ömyyden, 

seuraukset ovat usein eri  äin vakavia ja va-
lite  avan usein onne  omuusauton-, moot-
toripyörän- ja mopon kulje  ajan veressä 
on myös alkoholia ja yhä useammin myös 
huume  a. Omaan muis  ini palaavat tätä 
kirjoitusta laa  essani omalta virkauraltani 
onne  omuudet, missä aamuyön tunteina 
ajoimme onne  omuuspaikalle, missä osa 
autojen nuorista matkustajista oli menehty-
nyt auton sisään ja osa nuorista ”vaikeroi” 
vakavas   loukkaantuneena auton ulkopuo-
lella. Myös vakavat moo  oripyörä- ja mo-
po-onne  omuudet ovat edelleen vahvas   
omassa muis  ssani, sillä näkymät onne  o-
muuspaikoilta eivät unohdu koskaan.

”Liikenneturvan mukaan ajoneuvojen kul-
je  ajien ja matkustajien olisi hyvä tehdä sel-
väksi jo ennen kosteaa iltaa, e  ä humalas-
sa en aja, enkä nouse ra   juopon kyy  in, 
vaikka tämä olisi tutumpikin. Kulje  ajan ei 
edes väl  ämä  ä tarvitse nau   a alkoholia 
itse. Kyy  läisten ryhmäpaine on vahva vie-
jä ja voi saada o  amaan kärrystä kaikki ir  . 
Eikä rytäkässä tule ajatelleeksi tarvitsevansa 
turvavyötäkään Turvallisuus on lopulta pie-
niä valintoja. Kesäyö antaa monta asiaa an-
teeksi, mu  a turvavyön käy  ämä  ömyys ei 
ole näistä yksi.”

K
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Shokki syntyy sekunnissa

Omaan jo pitkään elämääni on lii  ynyt vah-
vas   liikenneturvallisuuskoulutus kohtee-
na erityises   nuoret kulje  ajat. Liikennetur-
van kanssa yhteistyössä rakenne  u ”Shokki 
syntyy sekunnissa” valistuskiertue saavu    
2000-luvun alussa tuhansia nuoria kulje  a-
jia eri puolella suomea. 

Rakensimme yhdessä esityksen, missä jopa 
rajuihin onne  omuuskuviin ja rajuihin on-
ne  omuus kertomuksiin lii  yvä materiaali, 
johon liite   in elävä tarina ra   juoppo-on-
ne  omuuden seurauksena selkärankansa 
katkaisseen nuoresta ja hänen omasta on-
ne  omuudestaan, pysäy     laisuuksissa ol-
leet nuoret poh  maan sitä, kanna  aako lii-
kenteessä vammautua pysyväs   tai jopa 
kuolla oman tai kaverin hölmöilyn seurauk-
sena. Esityksen vaiku  avuus oli mita  avissa 
mm. niistä kyynelistä. jotka kastelivat ylei-
ses    laisuuksissa istuneiden nuorten sil-
mät. 

Kyseinen vahvas   nuorten tunteisiin vaikut-
tanut kampanja herä    mm. liikennepsyko-
logien keskuudessa keskustelua siitä, onko 
kampanjaan lii  yvä materiaali liian ”ko-
vaa” materiaalia nuorten ajatuksille? Us-
kalsin ja uskallan olla edelleen vahvas   sitä 
mieltä, e  ä erityises   nuoriin kohdiste  u-
jen liikenneturvallisuuskampanjoiden tulee 
pitää sisällään vahvas   nuorten tunteisiin 
vaiku  avaa materiaalia. Nuori tulee saada 
poh  maan sitä, mitä liikenteessä voi ihan 

oikeas   tapahtua onne  omuudessa muka-
na olleille ihmisille vain sen seurauksena, 
e  ä auton, moo  oripyörän tai mopon kul-
je  aja ajaa esim. päihtyneenä tai huumei-
den vaikutuksen alaisena. Nuoren ajatuksiin 
jäävä ”piikki” saa  aa estää nuoren nouse-
masta päihtyneenä auton, moo  oripyörän 
tai mopon ohjaimiin tai päihtyneen kulje  a-
jan ajoneuvon matkustajaksi. Selkärankansa 
päihtyneenä katkaisseen ja sen seurauksena 
rullatuolissa lopun elämänsä istuvan nuo-
ren tarina omasta onne  omuudesta on juu-
ri tuon ”piikin” aikaansaava vies  .

Joka neljäs nuori  etää huumeissa ajoneu-
voa kulje  aneen

Huumeet ovat todella vakava ja kasvava on-
gelma  eliikenteessä, myös nuorten parissa. 
Liikenneturvan kyselytutkimuksen* mukaan 
perä   joka neljäs nuori tuntee tai  etää huu-
meissa ajoneuvoa kulje  aneen. Lähes kaik-
ki nuoret kuitenkin toivoisivat, e  ä kaverit 
estäisivät päihtyneenä ajamisen. Liikenne-
turvan Rohkee-kampanja kannustaa puu  u-
maan päihtyneenä ajamiseen ja kampanjas-
sa on elemen  ejä, joissa mennään nuoren 
kulje  ajan ”pään” sisään herä  ämään aja-
tuksia nuoren omasta turvallisesta liikenne-
käy  äytymisestä. 

Ra   juopumus on muutakin kuin humalassa 
ajamista, ja huumeet ovat olleet jo useam-
man vuoden kasvava ongelma  eliikentees-
sä. Tilastojen mukaan jo noin kolmannes 
kaikista ra   juopumustapauksista vuonna 
2017 oli niin sano  uja huumera  eja.

Liikenneturva kysyi keväällä 15-20-vuo  -
aiden nuorten mielipiteitä päihteiden vai-
kutuksen alaisena ajamisesta. Perä   joka 
neljäs nuori (24 %) raportoi tuntevansa tai 
 etävänsä henkilökohtaises   huumeissa 

ajoneuvoa kulje  aneen. Kyselyn tulos ker-
too, e  ä huumeet ovat kiinteä osa myös 
nuorten maailmaa. Tämä näkyy si  en liiken-
teessäkin. Päihteiden vaikutuksen alaise-
na ajaminen on aina merki  ävä riskitekijä. 
On ihan sama, millä olet sekaisin – silloin et 
kuulu liikenteeseen”,  ivistää Liikenneturva.
Lähes jokainen (94 %) kyselyyn vastannut 
nuori kuitenkin pi   huumeiden vaikutuksen 
alaisena autoilemista vakavana tai eri  äin 
vakavana liikennerikkomuksena. Kaveripiirin 
ja läheisten kielteisellä suhtautumisella voi-
kin olla iso ennaltaehkäisevä vaikutus päih-
tyneenä ajamiseen.

Liikenneturvan Rohkee-kampanja kannus-
taa puu  umaan – myös ”kamoissa” 
ajamiseen

Päihteet ero  uvat erityises   kesäliikentees-
sä ja varsinkin nuorten onne  omuuksissa. 
Ra   juopumustapauksissa kuolleista ja louk-
kaantuneista yli kolmannes on 15 - 24-vuo-
 aita. Juuri tässä tapauksessa kampanjoin   

on tärkeässä roolissa, kun vahvistetaan rat-
 juopumuksen vastaista ilmapiiriä. Liiken-

neturva yhteistyökumppaneineen kampan-
joikin juuri keskikesällä erityises   nuorten 
selvän liikenteen puolesta.

Kampanjassa kannustetaan puu  umaan ka-
verin ajamiseen päihtyneenä – esimerkiksi 
o  amalla avaimet häneltä pois. Yli yhdeksän 
kymmenestä kyselyyn vastanneesta nuores-
ta kertoikin toivovansa, e  ä kaverit yri  äi-
sivät estää, jos olisi itse aikeissa ajaa päih-
tyneenä.

Liikenneturvan mukaan kyseessä on maail-
malla paljon käyte  y, mu  a Suomessa vie-
lä varsin uusi yhteistyön muoto. Nuoria voi 
olla vaikea tavoi  aa, joten Liikenneturva vie 
vies  ä eteenpäin nuorten ehdoilla. Kam-
panja on viety ne   in, missä nuoret ovat. 
#Rohkee-kampanjan takana vaiku  avat Lii-
kenneturva, Liikennevirasto, Liikenteen tur-
vallisuusvirasto Trafi , poliisi, liikenne- ja vies-
 ntäministeriö, Liikennevakuutuskeskus ja 

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry sekä Ehkäise-
vän päihdetyön verkosto.

Ride with pride!

Päätoimi  aja
Lähde: Liikenneturva
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Presidenti n
palsta

un kirjoitan tätä teks  ä, noin puolet kesästä on takana. 
Kateellisena olen lukenut somepäivityksiä Rooman EC 
-reissuista ja muista moporetkistä. 

Kevään iloinen yllätys oli ennätysmäinen osano  o 
Ruosteenpoisto-tapahtumaan. Runsaasta osanotosta 

johtuen jopa tapahtuman budje    yli  yi komeas  , mu  a ehkä ke-
vätkokous asian ymmärtää. Mahtava homma, e  ä ajokoulutus kiin-
nostaa. Niin sen pitääkin kiinnostaa. Toivo  avas   ensivuonna bud-
je    yli  yy taas rutkas  !

Keskikesäinen tervehdys

K

Mulla on käynyt satumaisen huono munkki työvuorojen kanssa, 
enkä ole päässyt osallistumaan kuin MP-messuihin. Tälle kesälle mul-
la osuu vain yksi kokonaan vapaa viikonloppu ja seuraava on si  en 
luvassa syyskuun lopussa. Ei ole helppoa tää harrastaminenkaan ja 
surkeasta peruspalkastani johtuen viikonlopun hai  oja ei vaan pys-
ty pois antamaan.

Kajaanin Interna  onal -mee  ngiin pis  n kuitenkin elämän risaisek-
si ja pyysin viikonlopun vapaaksi. Täytyy sitä ihmisellä vähän elämää-
kin olla.

Onneksi kolmen viikon päästä alkaa kauan odote  u kesäloma ja mo-
poseikkailu etelään. Sillä ajatuksella yritän jaksaa.

Finland II -chapter on saapunut Blue Knights Interna  onalilta sekä 
Paten   - ja rekisterihallitukselta viralliset hyväksynnät, joten ha-
luan toivo  aa heidät lämpimäs   tervetulleeksi joukkoomme. Minus-
ta kuulostaa hienolta, e  ä samana vuonna kun Finland I vie  ää 15 
-vuo  späiväänsä, Finland II näkee päivänvalon.  Jatkossa juhlimme 
samana vuonna tasavuosia. Voimme aloi  aa jo Kajaanin päätapah-
tumassa elokuussa tämän uuden perinteen.

Olen pää  änyt jäädä taas tällä erää pois hallitustoiminnasta, jo-
ten syyskokouksessa on pressan paikka vapaana eniten tarjoavalle. 
Homma on oikees   mielenkiintoinen, eikä ihan niin työläskään mil-
tä kuulostaa. Mä oon vaan nyt ollut putkeen varapressana, järkännyt 
Espoon EC:tä ja nyt vielä tää puolentoista vuoden pressan pes  , niin 
alkaa vähän taas olla takki tyhjä. Ja silloin kun ei ideoita enää tule, on 
aika astua huilille. 

Myös rahastonhoitajamme Pekka ja päätoimi  ajamme Jyrki haluai-
sivat vaihtoon, joten mielenkiintoisia tehtäviä on tarjolla. Kaikissa 
hallitushommissa on  laisuus verkostoitua oikein kunnolla ja saada 
ken  es uusi rivi omaan CV:een. Pistähän mie  ntämyssyyn.

Terkuin

Vesku
BKFI pressa



Blue Knights 
Finland I ry

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

www.blueknights.fi 

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-
na on liikenneturvallisuuden parantuminen 
ja vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksien li-
sääminen moo  oripyöräileville lainvalvojil-
le. Tarkoituksensa toteu  amiseksi yhdistys 
järjestää kokoontumisajoja, liikenneturval-

Blue Knights Finland I ry on perustet-
tu vuonna 2003 ja sen ko  paikka on Lah-
 . Yhdistyksen ak  ivisimpana perustaja-

na on toiminut Vesa Kaar   , joka toi Blue 
Knights -toiminnan Suomeen, perustamis-
kirja on allekirjoite  u 3.11.2003 ja Patent-
 - ja rekisterihallitus on rekisteröitynyt 

yhdistyksen 18.3.2004, rekisterinumerol-
la 189.043. Jäsenmäärä on vaihdellut vuo-
sien varrella 40 - 100 hengen paikkeilla. 

lisuuteen lii  yviä valistus-,  edotus, - 
koulutus- ja harjoitus  laisuuksia sekä 
kilpailuja ja näytöksiä.

Yhteenvetona Blue Knights Finland I hy-
väntekeväisyys vuodesta 2003: Lahjoi-
tuksia anne  u yhteensä 12152 euroa 
(päivite  y 31.12.2017). Uusin lahjoi-
tus oli Lasten Syöpäsairaalan osasto 10 
henkilökunnan virkistämiseen 2765 eu-
roa. Aikaa käyte  y muuhun hyvänteke-
väisyystyöhön yhteensä 156 tun  a.

Yhdistyksen
esitt ely



Elokuu

• BK Finland I kesätapahtuma/
Interna  onal Mee  ng 
10. - 12.8. Kajaani

• Nordic Möte
31.8. - 2.9.2018 Ruotsi Taalainmaa

Syyskuu

• Ajokauden lopetus,
Itä-Suomi

Marraskuu

• Syyskokous,
päivämäärä ja paikka avoin, Suomi

• Pikkujoulut, 
päivämäärä ja paikka avoin, Suomi

Joulukuu

• Sinisin ritari ak  ivisuuskilpailu
pää  yy

Tapahtumista lisää jäsensivuillamme!



EC-matkan suunni  elu alkoi jo kuukausia ennen matkaa

EC- Rooman 2018 matkan suunni  elu aloite   in matkakaverini 
Heikki Mansikka-Ahon kanssa jo kevä  alvella 2018, sillä jo matka-
järjestelyjen alkupuolella huoma   in, e  ä Rooman EC-tapahtuman 
majoituksien varaaminen vei aikaa ja hermoja, sillä Italialainen mo-
nimutkaisuus teki kaikesta sangen vaikeaa. Suunni  elimme oman 
matkan aloituspäiväksi la 2.6, jolloin pää  mme matkustaa laivalla 
Helsingistä Tukholmaan, josta jatkaisimme ajaen Ruotsin eteläkär-
keen Trelleborgiin, josta jatkaisimme matkaa edelleen laivalla Saksan 
Rostockiin, jossa olisimme maanantai aamuna 4.6. 

Yhteys Blue Knights veljiin matkan suunni  elun aikana selvi    sen, 
e  ä Pohjanmaan veljet Jari Särkiniemi ja Erkki Kerola olisivat Saksas-
sa samana aamuna ja voisimme jatkaa matkaa yhdessä Roomaan. 
Tämä  eto ilahdu    meitä molempia, sillä useamman Blue Knights 
veljen matka sujuisi varmas   mukavas  . Paluumatkan osalta pää-
dyimme palaamaan ko  in Puolan kau  a, jossa tarkoituksemme oli 
vie  ää useampi päivä Garbowkon kylässä ennen paluuta pe 15.5. 
Puolan Gdyniasta Ruotsin Karlskronaan, josta edelleen ajaisimme 
Heikin kanssa la 16.6. Tukholman kau  a Turkuun ja ko  in su 17.6. 

Hyvällä mielellä matkaan koh   Roomaa

Totesimme ennen matkaa, e  ä hyvin suunniteltu matka on jo puo-
liksi tehty ja näin pääsimme matkaan hyvällä ja reippaalla mielellä. 
Matkan alkaessa helle helli Suomea ja kun tapasimme Heikin kanssa 
Heinolan TB-liikenneasemalla, totesimme ajokelin olevan jopa erin-
omainen. Pyörät oli paka  u valmiiksi kahden viikon ajomatkaa var-
ten ja  esimme jo tässä vaiheessa senkin, e  ä olimme pakanneet 
pyörään liian perinteises   paljon tavaraa. Ajomatka Helsinkiin Ka-
tajanokalle sujui kuitenkin kuin unelma ja Bemarit nuolivat asfal   a 
erinomaisella tahdilla. Rauhallinen yö laivalla takasi sen, e  ä pää-
simme ajamaan levänneenä sunnuntaina 3.6 aamulla Tukholman sa-
tamasta koh   Trelleborgia.

Matka Ruotsin huippuhyvällä  estöllä Tukholmasta Trelleborgiin 
Keski-Ruotsin kau  a sujui ongelmi  a ja ihailimme jälleen kerran yh-
dessä Heikin kanssa Ruotsin teiden kuntoa, liikenteen sujuvuu  a ja 
liikenteen ilmapiiriä, missä omalla maallamme olisi paljon opi  avaa. 
Ainoa asia, joka meitä vanhoina LP:n miehinä harmi   , oli oikean ja 
amma   taitoisen liikennevalvonnan puu  uminen Ruotsin  estöl-
tä. Saavuimme Trelleborgiin hyvissä ajoin ennen laivan lähtöä illal-

Omilla moottoripyörillä 
Alppien yli Suomesta

EC-KOKOUKSEEN 
ROOMAAN
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la koh   Saksaa ja matkalla varmis  mme sen, e  ä Pohjanmaan veljet 
olivat saapumassa sovitussa aikataulussa laivalla Suomesta Saksaan 
Travemündeen. Edessä oli taas hyvä hepohetki laivalla ja valmistau-
duimme jatkamaan matkaa ma aamulla 4.6. Saksan läpi koh   Alp-
peja neljällä baijerilaisella, sillä myös Pohjanmaan veljet ajoivat mo-
lemmat BMW:llä.

Saksassa matka mutkistui teknisten ongelmien seurauksena

Hyvin suunniteltu matka voi aina keskeytyä teknisiin ongelmiin ja 
näin tapahtui myös meille.  Tapasimme Jarin ja Erkin sovitussa pää-
teiden risteyksessä, josta jatkoimme ajoa koh   Berliiniä tavoi  ee-
na ajaa Saksan läpi päivän aikana. Hieman ennen Berliiniä Heikin 
BMW:n K 1200 GT sähköjärjestelmä sanoi yllä  äen itsensä ir  . Pys-
tyimme kuitenkin jatkamaan matkaa Berliiniin BMW:n merkkihuol-
toon, missä Heikin pyörään tehty tekninen mi  aus/tarkastus osoi    
moo  oripyörän sähköjärjestelmää ohjaavan tärkeimmän sähköre-
leen rikkoutuneen täydellises  . Merkkihuollon henkilökunta totesi 
yksinkertaises   releen iän tulleen  ensä päähän. Releen rikkoutumi-
seen saa  oi sen iän lisäksi vaiku  aa eri  äin kuuma ilma.

Berliinin BMW:n merkkihuollon henkilökunnan ystävällisyys oli esi-
merkillistä ja Heikin pyörään  la   in väli  ömäs   uusi rele, jonka lu-
va   in saapuvan Berliiniin   5.6, jolloin Heikki pääsisi saman päivänä 
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jatkamaan matkaa muun joukon perässä koh   Roomaa. Heikki ma-
joite   in hotelliin kävelymatkan päähän korjaamosta ja me kolme, 
allekirjoi  anut, Jari ja Erkki jatkoimme matkaa koh   Itävaltaa. Illan 
pimentyessä varasimme itsellemme majoituksen mukavasta pienes-
tä Munchenin lähellä olevasta kylästä Saksasta ja suunni  elimme 
jatkavamme matkaa aamulla   5.6. koh   Alppeja.

Alppien ylitys tapahtui kahden päivän aikana

Aamulla star  asimme pyörät liikkeelle ja aloi  mme ajomatkan koh-
  Insbruckia, josta jatkoimme edelleen ajoa Italian Stelvioon, jossa 

saimme selkäämme menomatkan ainoat sadepisarat ja nousimme 
ajaen Alpeille noin 3000 metrin korkeuteen Passo dello Stelvioon. 
Ajomatka ylös Alpeille oli mykistävä kokemus, sillä ajo serpen  ini 
 estöllä vaa  i ääretöntä tarkkuu  a ja samalla maisemat  estöllä oli-

vat silmiä hiveleviä. Ajo lähes 3000 metrin korkeuteen oli jopa hel-
pompaa kuin laskeutuminen serpen  ini  estöä alas Alpeilta. Ajoim-
me lumisten vuorien päälle  etä, joka ei ole avoinna talvella runsaan 
lumen vuoksi ja totesimme ajomatkan aikana lunta rii  ävän  en var-
silla vieläkin. Tie oli paikoin eri  äin kapea ja turvakaiteet puu  uivat 
100 %:s    eltä. Tapasimme  estöllä useita kilpapyöräilijöitä, jotka 
rääkkäsivät itseään järje  ömällä tavalla tavoi  eena menestyä luul-
tavimmin Tour de France -kilpailussa. Myös muutamasta paikallises-
ta moo  oripyöräilijästä teh  in havainto Alpeilla.   

Laskeuduimme Alpeilta alas pieneen ja idylliseen Bornion kylään, jo-
hon majoituimme seuraavaksi yöksi. Kyseinen Bornion kylä on talvel-
la varsinainen hiihtokeskus, sillä kylään laske   in rinteitä pitkin tal-
vella lähes jokaisesta suunnasta. Nyt sen sijaan pieni mukava hotelli 
oli lähes tyhjä ja hotellin henkilökunta palveli lähes yksinomaan mei-
tä kolmea. Illalla saimme jobinpos  a Heikiltä, sillä, BMW:n merkki-
huollon mukaan Heikin pyörän star   moo  ori oli joutunut niin ko-
ville releen rikkoudu  ua, e  ei pyörällä voinut missään tapauksessa 
jatkaa ajoa Roomaan. Samalla Heikki ilmoi    olevansa jo matkalla 
Travemundeen, josta hän aikoi matkustaa laivalla Suomeen. 

Aamulla 6.6. jatkoimme matkaa uudelleen ylös Alpeille ja ajoimme 
Borniosta Santa Caterinaan, josta jatkoimme ajoa ylös 2500 met-
riin Crociffi  o al Passio Gavinaan. Tiestö oli edelleen eri  äin kapeaa 
ja ajaminen vaa   jälleen erityistä tarkkuu  a. Liikenne oli tällä  es-
töllä huoma  avas   edellistä päivää vilkkaampaa ja lisäsi  etenkin 
ajamiseen lii  yviä riskejä. Alppien ylitys tapahtui kuitenkin ongel-
mi  a, sillä kolme BMW:tä jyrisi luote  avas   eteenpäin vaikeissakin 
ajo-olosuhteissa. Laskeuduimme alas Alpeilta Bresciaan, josta edel-
leen ajoimme Bolognaan ja majoituimme pieneen kylään Firenzen 
kupeeseen. 

Aamulla 7.6. jatkoimme ajoa koh   Roomaa ja käy  mme ajorei   -
nä ns. vanhaa Rooman  etä, jonka rakensi aikoinaan Rooman kei-
sari omien sotajoukkojen kulkemista varten. Ns. vanha Rooman  e 
oli lähes viivasuora ja väl  mme samalla Italian sangen kalliit  etul-
lit. Saavuimme EC-Rooman tapahtumapaikkaan Fabulous Villageen 
hyvissä ajoin ja pääsimme majoi  umaan varaamiimme mökkeihin 
alueella, mikä oli eri  äin suori  u paikallisten ihmisten lomakohde. 
Varaamamme mökit olivat ahtaita, mu  a onneksi sentään mökkien 
edessä oleva kate  u kuis   teki mökissä asumisesta hieman muka-
vampaa. 
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Tapahtuman järjestelyt eivät vakuu  aneet

En henkilökohtaises   voinut sille mitään, e  ä vertasin edellisen vuo-
den 2017 EC-tapahtuman järjestelyjä omassa maassamme Rooman 
vastaaviin järjestelyihin. Tapahtuman ohjelma oli eri  äin kevyt ja 
ruokailujen lisäksi ohjelmaan kuului presiden   kokouksen ja iltojen 
rokkikonser   en lisäksi ainoastaan päivän retki Roomaan ja  etenkin 
perinteinen Paraa  ajo Rooman keskustaan. Blue Knights EC-Rooma 
tapahtuman osalta täytyykin todeta lyhyes   se, e  ä odotan innol-
la vuoden 2019 EC-tapahtumaan Saksassa, sillä  edän saksalaisten 
ihailleen Suomen EC-2017 järjestelyjä. Saksalainen järjestelmällisyys 
tulee luultavas   takaamaan sen, e  ä tapahtumassa on myös rii  ä-
väs   ohjelmaa. Onneksi sentään tapasimme Roomassa paljon kan-
sainvälisiä ja ko  maisia Blue Knights veljiä ja sisaria ja pääsimme 
keskustelemaan päivän pol  avista asioista. Nau  mme  etenkin ta-
pahtumassa Rooman lämmöstä ja kylmästä oluesta nestehukan vält-
tämiseksi. Tarjo  u ruoka oli sen sijaan pääasiallises   kylmää ja aa-
miaisella ruoka ja juoma oli lopussa liian usein. Mahtoi moni Suomen 
EC-tapahtumaan osallistunut muistella Espoon Korpilammen Hotel-
lin aamiaisia, lounaita ja päivällisiä melkoisella kaiholla.

Paluumatkalle etuajassa

Ehkäpä tapahtuman järjestelyt saivat aikaan sen, e  ä sovimme Vi-
uhkola Pekan ja Ahon Veikon kanssa siitä, e  ä lähdemme ajamaan 
koh   Suomea jo la 9.6. aamulla. Pohjanmaan veljet Jari ja Erkki olivat 
saaneet paikalle perheen paremmat puoliskot ja veljet suunni  elivat 
paluun oman aikataulun mukaan. Star  asimme allekirjoi  aneen ja 
Pekan Bemarit ja Veikon Goldwingin käyn  in la 9.6. aamulla ja suun-
tasimme pyörät mahdollisimman nopealle maksulliselle  elle koh   
Itävaltaa, Tsekkiä ja Puolaa. Matka alkoi mukavas  , mu  a muutama 
kymmenen kilometriä aje  uamme Veikon Wingin eturengas tyhje-
ni yllä  äen. Onneksi rengas tyhjeni niin, e  ä Veikko pystyi pitämään 
pyörän pystyssä ilman vahingon vaaraa.

Renkaan tarkastus osoi    sen, e  ä Veikon ajomatka keskeytyi jo täs-
sä vaiheessa. Autoliiton + jäsenyyden kau  a paikalle  la   in hinau-
sauto, joka kulje    Veikon Wingin kyseisen hinausauton tukikohtaan. 
Tässä vaiheessa totesimme Wingin eturenkaan ven   ilin murtuneen 
ja näin ollen itse renkaassa ei ollutkaan mitään vauriota.  Tilanteessa 
törmäsimme taas kerran Italialaisen kul  uurin toimima  omuuteen, 
sillä eihän uuden ven   ilin hankkiminen Wingiin onnistunut viikon-
loppuna Roomasta millään muotoa. Soi  mme tapahtumaan jääneil-
le ko  maan veljille, jo  a he selvi  äisivät paikallisilta veljiltä sen, mis-
tä voisimme saada Wingiin uuden ven   ilin, mu  a tämäkään yritys 
ei tuo  anut mitään tulosta. Loppujen lopuksi Veikon Wingi jäi pajal-
le ja Veikko jatkoi matkaa taksilla Rooman keskustaan Hondan huol-
toliikkeen lähellä olevaan hotelliin. Hinausliikkeen kanssa sovi   in 
siitä, e  ä he kulje  avat Wingin Hondan huoltoon maanantaina aa-
mulla, jolloin Veikko pääsee jatkamaan ajoa koh   Suomea. Emme 
olleet missään vaiheessa huolissamme siitä, miten Veikko saa ajan 
kulumaan Roomassa, mu  a mielemme pahoi  ui  etenkin siitä, e  ä 
emme voineet jatkaa ajoa yhdessä.

Kahdella BMW:llä koh   Puolaa ja Suomea
 
Jatkoimme siis matkaa Pekan kanssa kahdestaan ja yövyimme en-
simmäisen yön Italian Bolognassa ja jatkoimme matkaa koh   Itä-Eu-
rooppaa aamulla su 10.6. tavoi  eena saavu  aa Puolan maaperä vie-
lä saman päivän aikana. Matkalla ohi  mme tyylikkääs   Venetsian, 
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mu  a Italian Dolomii   en kauneus pysäy    meidät hetkeksi ihaile-
maan kyseistä luonnon ilmiötä. Seuraavaksi saavuimme Itävaltaan 
ja totesimme samalla ajon Italian maksullisilla teillä olleen lähes 50 
euron hintainen. Itävallassa sen sijaan os  mme pyöriimme reilun 5 
euron hintaisen tarran, joka mahdollis   ajon päivän aikana Itävallan 
läpi.  Illalla saavuimme myöhään suunnitellus   Puolan Ostravaan, 
missä majoitumme kaupungin keskustassa idylliseen Maria Hotel-
liin. Väsyneet miehet nukkuivat jälleen hyvän yön ja maanantaina 
aamulla jatkoimme matkaa eteenpäin mahdollisimman nopealla rei-
 llä. Saavumme puolen päivän aikaan Puolan Lodziin, josta suunta-

sin oman pyöräni nokan koh   Gdanskia Pekan jatkaessa matkaa koh-
  Warsovaa ja siitä edelleen Via Bal  caa pitkin koh   Suomea.

Paluumatkalle Suomeen yhdellä BMW:llä

Viikko Puolassa Garbowkon kylässä sujui nopeas   ja Pekalta tuleen 
vies  n mukaan Pekan ajomatka Suomeen yksin oli sujunut hyvin il-
man mitään haavereita. Aloi  n itse paluumatkan ko  in Suomeen pe 
15.6. iltapäivällä, sillä matkasuunnitelman mukaan paluumatka Suo-
meen tapahtui Ruotsin kau  a. Matkus  n yön yli laivalla Puolan Gdy-
niasta Ruotsin Karskronaan ja lauantaina jatkoin matkaa Ruotsin ran-
nikkoa koh   Tukholmaa, josta laiva vei minut Suomen Turkuun.

Matkalla ihailin Ruotsin  estön automaa   sen nopeusvalvonnan ta-
paa varmistaa kameroilla tapahtuvan valvonnan tarkoituksenmukai-
suus, sillä  estöllä olleet kamerat oli sijoite  u säännöllises   riste-
yksiin ja jokaisesta kamerasta ilmoite   in erikseen näkyväs   ennen 
kameravalvo  ua kohde  a. Kamerat olivat lisäksi näkyväs   väritet-
tyjä ja niiden vaikutus ajonopeuksiin oli pistävän tehokas. Totesin 
tässäkin asiassa Ruotsin poliisin osoi  avan oman osaamisensa, sil-
lä kameroilla ei tavoiteltu mitään muuta kuin liikenneturvallisuu  a. 
Tässäkin asiassa olisi oman maamme poliisilla paljon opi  avaa, sillä 
oman  estömme harmaat kamerat sijoite  una jopa ”keskelle ei mi-
tään” jäävät pahas   Ruotsin automaa   sen nopeusvalvonnan jalkoi-
hin.

Tukholman satamassa tapasin useita moo  oripyöräilijöitä ja keskus-
telu keski  yi  etenkin ajokomeuksiin kunkin omalla matkalla. Sata-
massa tutustuin myös Suomessa syntyneeseen ruotsalaiseen mie-
heen ja hänen vaimoonsa. Keskustelu siirtyi jossain vaiheessa taas 
kerran moo  oripyöräilyn turvallisuuteen ja tässä vaiheessa sain 
kuulla taas kerran karun kertomuksen siitä, miten turha riskino  o 
moo  oripyörällä aiheu  aa pahoja onne  omuuksia. Kyseisen nuoren 
miehen kertomus oli karu, sillä hän sanoi olevansa ensimmäistä ker-
taa oman onne  omuutensa jälkeen pidemmällä ajomatkalla. Mies 
kertoi loukkaantuneensa edellisenä kesänä vakavas   moo  oripyö-
räonne  omuudessa, missä hän oli järje  ömällä tavalla ”keulinut” 
omalla moo  oripyörällään lähes 200 km/tunnissa vauhdissa, jolloin 
pyörä oli karannut kulje  ajan käsistä. Onneksi kyseinen mieshenki-
lö oli käy  änyt asianmukaisia ajovarusteita ja tämä todennäköises   
es   hänen menehtymisensä onne  omuudessa. Onne  omuuden jäl-
keen tode   in kymmeniä luumurtumia ja myös päävamma, sillä kul-
je  ajan käy  ämä kypärä oli mennyt halki onne  omuudessa. Keskus-
telussa totesimme yhdessä järje  ömän ja täysin turhan riskinoton 
olleen ainoa syy onne  omuuteen ja tämän vahvis   myös kyseisen 
mieshenkilön kyydissä satamassa ollut vaimo. Onne  omuuden jäl-
keen perheen piirissä oli sovi  u, e  ei vastaavaa riskio  oa tulla enää 
koskaan tekemään. Mie  n  lanteessa  etenkin myös oman maam-
me Bombers-porukkaa, joiden ajokäy  äytyminen on juuri edellä ku-
vatun tapauksen mukaista.
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Ko  in Mikkeliin saavu   in su 17.6.2018 monta elämän- ja ajokoke-
musta rikkaampana. Bemarin mi  ariin pyöräh   matkalla 6050 km 
ilman mitään ongelmia. Pol  oaine  a kului n. 5 l/100 km ja ennen 
matkaa uusitut renkaat olivat matkan jälkeen lähes uuden veroiset. 
Pitkä ajoreissu tuntui jäsenissä, mu  a lähes 59 vuo  a vanha kroppa 
kes   matkan yllä  ävän hyvin.

Summa Summarum

Moo  oripyörämatkoilla opitaan monenlaisia asioita ja tämäkin yli 
6000 km pituinen ajomatka ope    ainakin minulle muutamia tärkeitä 
asioita. Ensimmäisenä täytyy todeta, e  ä päivite  y ja mahdollisuuk-
sien mukaan etukäteen rei  te  y navigoin  laite on ehdoton edelly-
tys, mu  a samalla tulee muistaa se, e  ä käytössä tulee olla ajomat-
kan ka  ava kartasto, mistä voidaan suunnitella ajorei  ejä ja valita 
sopivia majoituspaikkoja. Omalla menomatkalla navigoinnin hoi   
joukon keulilla ajanut Jari esimerkillisellä tavalla ja sääs  mme mel-
koisen summan rahaa siinä, e  emme varanneet yhtään majoitusta 
ennen matkaa, vaan jokainen majoituspaikka vara   in ajomatkalla 
kohteesta, johon päivän ajo sopivas   pää  yi. Keskimääräisen yöpy-
misen hinta matkalla oli edellistä tak  ikkaa hyväksi käy  äen keski-
määrin 25 euroa/henkilö. Sitä paitsi pienikin matkan keskeytyminen 
voi sekoi  aa suunnitellun ajoaikataulun jolloin myös etukäteen va-
ra  u majoituspaikka jää saavu  ama  a. Paluumatkalla navigoinnin 
hoi   Pekka ja etenimme pois Roomasta samalla tak  ikalla kuin teim-
me menomatkalla.

Toiseksi moo  oripyörien teknistä kuntoa voidaan varmistaa hyvällä 
huollolle ennen matkaa, jolloin varmistetaan ainakin pyörän perus-
toimintojen toimiminen matkalla. Pyörässä tulee  etenkin olla mu-
kana perustyökalupakki ja mm. vaurioituneen renkaan korjaamiseen 
vara  u korjaussarja. Kuluneilla renkailla on myös täysin turhaa läh-
teä matkalle, sillä uuden renkaan vaurioitumisriski on huoma  avas   
vanhaa rengasta alempi. 

Kolmanneksi porukalla on aina turvallisempi matkustaa, sillä esim. 
pyörän teknisen vian kohdatessa on hienoa hoitaa  lanne  a poru-
kalla, kuin hoitaa asiaa yksin tuntema  omalla maaperällä.

Neljänneksi oikeat ja turvalliset ajovarusteet takaavat turvallisen 
matkan. Tiedossamme on se, e  ä tulevaisuudessa tulemme käy  ä-
mään ainoastaan CE-hyväksy  yjä ajoasuja, joiden kankaan kestävyys 
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ja suojien ja heijas  mien määrä on ennalta määrä  y. Kulunut kuu-
ma kesä on saanut aikaan sen, e  ä ”alastomat” moo  oripyöräilijät 
ovat liian yleinen näky maamme  estöllä. Mahtaisiko tähän ”alasto-
muuteen” vaiku  aa se, e  ä vakuutusyh  ö kieltäytyisi korvaamasta 
henkilövahinkoja, joissa onne  omuuteen joutunut moo  oripyörän 
kulje  aja ei ollut käy  änyt asianmukaisia ajovarusteita? Katsotaan 
mitä tämän asian osalla tapahtuu, mu  a  edossani on se, e  ä viran-
omaiset siirtyvät jo nyt pikkuhiljaa käy  ämään ainoastaan CE-hyväk-
sy  yjä ajoasuja.

Turvallisia ajokilometrejä loppukesän ajomatkoille ja kiitokset Roo-
man matkalla mukana olleille Blue Knights veljille ja sisarille hyväs-
tä matkaseurasta!

Teks   ja kuvat: päätoimi  aja



erhon pitkäaikainen perinne on ollut järjestää ajokau-
den alkajaisiksi lämmi  elyajot, eli lämppärit, jäsenil-
leen. Mukaan on kutsu  u perheenjäsenet, mu  a myös 
rekrytoin  mielessä mahdollisia uusia jäseniä unohta-
ma  a ystäväkerhoamme MC Soldiersia. Kerho on kou-

lu  anut suunnitelmallises   ja pitkäjänteises   omat ajokoulu  ajansa 
Liikenneturvan moo  oripyörien ennakoivanajon koulu  ajakurssilla 
(MPEAK). Tämän MPEAK -koulu  ajakurssin käyminen on ollut myös 
edellytys lämppärien ajokoulu  ajiksi kelpuu  amiselle.

Kevään 2018 lämppärit järjeste   in jo kolmannen kerran Raja- ja me-
rivar  okoulun ajoharjoi  eluradalla Imatran Immolassa.  Viikonlopun 
tapahtumaan ilmoi  autui yhteensä 26 osano  ajaa, mikä lienee ker-
hon historian ennätys. Varsinaiseen ajokoulutukseenkin osallistui 21, 
missä luvussa on mukana myös ajokoulu  ajat. Aiemmista vuosista 
poiketen pääte   in viikonlopun ajaksi hankkia hieman kämppäma-
joitusta prameammat pui  eet. Paikaksi valikoitui Holiday Club Sai-
maa, eikä ollutkaan huono valinta. Paikka tarjoaa erinomaiset puit-
teet kaikenlaisiin ak  vitee  eihin kohtuuhintaan.

Tiedostaen lämmi  elyajojen tärkeyden e  ä osano  ajien suuren 
määrään, niin ajokoulu  ajat kokoontuivat suunni  elupalaveriin jo 
reilua viikkoa aiemmin Var  olentolaivueen  loissa Helsinki-Vantaal-
la. Tuolloin ajokoulutustapahtuman läpivien   suunnitel  in ja hio   in 

BKF1, IMMOLAN           
 AJOT 2018

K
• Holiday Club Saimaan tunnelmia.

Teks   ja kuvat: Jaakko Ritola

• Pe  eri keski  yy hidasajon saloihin.
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yksi  äisen tehtävän ja radan tarkkuudella 
mukaan lukien koulu  ajien sijoi  uminen ja 
tehtävät. Suuresta osallistujamäärästä joh-
tuen koulute  avat jae   in aiemmista lämp-
päreistä poiketen kahteen ryhmään, joita 
si  en kierräte   in eri koulutusympäristöis-
sä sekä aamu- e  ä iltapäivällä. Jo tässä vai-
heessa huoma   in, e  ä koulu  ajien osal-
ta mennään minimimäärällä. Tästä saa  in 
myös rakentavaa palaute  a harjoituksen 
yhteydessä ja jälkeen.

Varsinaiset lämppärit alkoivat kokoontumi-
sella Immolan so  laskodin parkkipaikalle. 
Terveh  misten ja pääluvun laskemisen jäl-
keen oli vuorossa perinteinen potre    Ra-
jamies -patsaalla. Radalle päästyämme 
pääkoulu  aja Marko Kovanen pi   tervetu-
lopuheet ja käynnis   harjoi  elun kaikille yh-
teisellä osuudella. Aamupäivän aluksi ryhmä 
A harjoi  eli hidasajoa eri tavoin, pujo  elua 
sekä jarrutuksia. Samaan aikaan ryhmä B 
kertasi maan  eajon perusteita ajolinjoista 
läh  en. Vajaan tunnin harjoi  elun jälkeen 
ryhmän vaihtoivat päi  äin harjoituspaikkaa. 

Pe  eri Leppänen: ”Lämppärit osuivat omal-
ta osaltani oikein sopivaan ajankohtaan, 
kun alla oli tuliterä pyörä. Tulipa tutuksi oi-
kein kertaheitolla. Muutenkin  laisuus oli 
jälleen aivan mahtava; hyvät koulu  ajat, 
mahtava harjoitusalue, mukava ohjelma ja 
kaiken kruunasi asiallinen majoitus ja loista-
va seura!”

Ari ”Tahko” Pihkala (ajokoulu  aja): ”Saa-
 in mukavas   osallistujia tapahtumaan, 

eikä sil   ollut pahaa tunkua radalla. Kaikki 
tuntuivat olevan mukavalla ”sykkeellä” mu-
kana ja harjoitukset ote   in tosissaan. Us-
kon, e  ä jokainen löysi harjoituksissa niitä 
”punaisia lankoja” eli kunkin rataosion pe-
rimmäisen tarkoituksen. Ja koska kerhom-
me yksi periaa  eista on liikenneturvallisuu-
den edistäminen, en tullut itse tapahtumaan 
rikkinäisellä mp:llä vaan neljällä pyörällä... 
RWP”

Aamupäivän osuuden jälkeen pide   in puo-
lentunnin tauko, jolloin oli mahdollisuus 
nau   a nestetankkauksen lisäksi Immo-
lan so  laskodin sämpylöitä kahvin kera. Sa-
maan aikaan ajokoulu  ajat muu   vat radat 
iltapäivän harjoituksia vastaaviksi. Iltapäi-
vällä ryhmä A aloi    jälleen hitaammalla 
puolella, joskin rata oli vaikeusasteeltaan 
aamuista  ukempi. Ryhmä B tutustui puo-
lestaan rata-ajon saloihin alkaen perusteista 
ja pää  yen ns. ratamoodin purkuun. Puoles-

• Juha, Seppo ja Mikko debriefi ngissä. 
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• Juhan tyylinäyte maan  eajosta.



sa välissä ryhmät vaihtoivat jälleen harjoi  elupaikkaa. Yhteenvetona 
tode  akoon, e  ä  ukka ja ope  avainen nelitun  nen.

Kaarina Honkalammi: ”Näin uutena jäsenenä lämppärit oli tosi kiva 
tapa tutustua kerhon toimintaan ja porukkaan ja  e  y myös sai he   
kauden alkuun mukavas   kilometrejä. Radalla sai treenata omien 
taitojen ja kokemuksen mukaan jokaiselle tärkeitä perusju  uja ja 
kyllä suoritukset parani ihan selväs   treenin aikana. Majoitushan oli 
ihan huipputasoa Saimaan rannalla maisemineen, ja kun itse ehdin reis-
sussa yöpyä kahden yön verran, niin myös vapaa-aikaa muiden seurassa 
oli mukavas   ja kaikki palvelut löytyivät majoituksen läheltä.” 

Tero Haikara (ajokoulu  aja): ”Kerhon lämppärit ovat kehi  yneet 
huimas   vuodesta 2006, jolloin itse tuoreena jäsenenä ensimmäistä 
kertaa näihin osallistuin. Tuolloin aje   in Pirkkahallin parkkipaikalla 
tö  eröiden ympäri ja men  in ABC:lle kahville. Toinen iso muutos on 
kerhon laajeneminen ja kulje  ajien taitotason monipuolistuminen. 
Tämä tuo uusia haasteita myös kerhon koulutustoimintaan.”

Harjoi  elusessio pääte   in jälleen yhteisellä loppukeskustelulla. Täs-
sä oli mahdollisuus antaa ja saada palaute  a puolin ja toisin. Aurin-
kokin oli palannut harjoituksen aikana taivaalle, joten pui  eet alkoi 
myös tältä osin olla kohdillaan. Loppupuhu  elun pää  eeksi kerho 

• Kaarina ja Jenni keski  yvät autotallin liepeillä.

• Loppupotre    ajoharjoi  eluradalla, keskellä Kimmo Holopainen. 
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muis   jäsentään ja ajokoulu  ajaansa Kimmo Holopaista hänen puo-
livuosisataisesta vaelluksestaan kerhon standaarilla. Onneksi olkoon 
Kimmo!

Rataosuuden jälkeen oli vuorossa tutustuminen Imatran RR-rataan 
sekä Val  onhotellin ympäristöön. Komean paraa  nhan me saim-
me aikaiseksi Immolasta Vuoksenniskan kau  a Imatrakoskelle, var-
maan likemmäs kaksikymmentä moo  oripyörää kerhon sinivalkoisia 
värejä unohtama  a. Imatran RR-rata kierre   in myötäpäivään puo-
litoista kertaa. Samalla se on komea maisemiltaan, mu  a toisaalta 
myös karu. On vaikea kuvitella yli 250 km/h nopeu  a lehmuskujalla 
ja pääsuoralla, ellei itse olisi sitä päässyt viime kesänä todistamaan. 
On ne hurjia kuskeja. Kiertoajelu pääte   in val  onhotellin parkkipai-

kalle, mistä osallistujat suuntasivat hyväs  en jälkeen kukin tahoil-
leen. Osa läh   ko  insa, osa hotellille, kuka minnekin. Lopuksi vielä 
kiitokset Raja- ja merivar  okoululle mahdollisuudesta jälleen kerran 
hyödyntää ajokoulutusrataa, Var  olentolaivueelle esi  elyistä ja ko-
kous  loista, Kaakkois-Suomen rajavar  oston johtokeskukselle kärsi-
vällisyydestä, Immolan so  laskodille mahdollisuudesta maukkaisiin 
sämpyläkahveihin, BKF1:n amma   taitoisille ajokoulu  ajille ajas-
taan ja kokemuksestaan sekä kaikille tapahtumaan osallistuneille. 
Erityiskiitos vielä lopuksi radasta vastaavalle RMVK:n Jarkko Miikille. 

Turvallisia ajokilometrejä!

• Olli tai  aa autotalliin.
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• Tunnelmia Imatran 
Val  onhotellin edustalta.



yseisen yhdistyksen kevätkauden kaksi viimeisin-
tä tapahtumaa sijoi  autuivat Itä-Suomeen. Myös 
BK.n jäsenet olivat tapahtumaan kutsuttu sinisine 
liiveineen. No seli seli ja se on ymmärre  ävää- tyyliin 
ei kuitenkaan BK -liivejä  laisuuksissa nähty yhtä poik-
keusta lukuun o  ama  a.

Tapahtumien paikkakunnat olivat tällä kertaa Juankoski ja Nurmes. 
Juankoskella Motoris  t koulukiusaamista vastaan ry. n tapahtuma 
teki osallistujamäärältään kevään ennätyksen, sillä paikkakunnalle 
oli saapunut tuona arkipäivänä perä   yli 70 motoris  a ympäri Suo-
men. Hyvässä yhteistyössä eri kerhoja tai ilman kerhostatuksia ole-
vat motoris  t kokoontuivat Juankosken Juicentorille, josta letka ajoi 
si  en Ruukin koulun edustalle näy  äväs  . Varsinaisen paikalle me-
non jälkeen motoris  t tutun formaa  n mukaises   ryhmi  yivät kou-
lun sisälle Agoran näyttämölle- tai ainakin ne, jotka sinne sopivat. 
Osa siis jäi permannolle. 

Ari Santaharju- järjestön edustaja ruskeine Son of Abraham-liivei-
neen ase  autui edustalle ja pi   en  senä koulukiusaajana vaikut-
tavan puheen, jota paikalla ollut salillinen koululaisia ja ope  ajia 
mal  oi kuunnella lähes tunnin. Motoris  t luonnollises   seisoivat 
patsaina nahkoissaan ja coreissaan taustalla koko sen ajan –  vain 
hieman hikoillen. Puheosuuden jälkeen seurasi ohjelman mukaises-
  kevennys, jolloin taikuri esiintyi yleisölle ja vapau    samalla moto-

ris  t yleisöksi. 

Hyvä ja kaunis sää suosi Juankosken tapahtumaa. Tapahtuma no-
teera   in paikkakunnalla asuvien ihmisten lisäksi myös paikallis-

Motoristit koulukiu-
saamista vastaan ry 

lehdessä. Hyvähenkinen ja mitenkään pyörämerkkiin, kerhoon 
tai muuhunkaan yksityiskohtaan tuijo  ama  a motoris  en yhtei-
nen kohtaaminen on aina hieno ja veljellinen tapahtuma.  Hyvän, 
ja toisaalta myös vakavan asian ympärille kokoontuminen, ja samal-
la asiasta puhuminen ja esiino  aminen nuorten omalla kielellä saa 
ei  ämä  ä karsikinkin ilmiasun omaavan motoris  n hiljaiseksi täl-
laisessa  laisuudessa. Juankosken tapahtuman jälkeen osa ajoi ko-
 paikkakunnilleen, osan jatkaessa tourneeta seuraavaksi päiväksi 

Nurmekseen.

Nurmeksessa tapahtumaa varteen kokoonnu   in pää  en varressa 
olevalle huoltoasemalle reilun kolmen kymmenen motoris  n voimin. 
Nurmeksen koululla odote   in vierailua myös kovas   ja vastaano  o 
oli myös sen mukainen. Erilaiset moo  oripyörät keräsivät koulun pi-
halla valtavas   huomiota, jopa ala-asteelta lapset saivat tulla katso-
maan niitä.  Sisällä salissa kokeneena puhujana Ari Santaharju pi   
ikäryhmälle sopivan luennon koulukiusaamisesta ja sen vakavuudes-
ta, joka siis sopivas   poikkesi siitä mitä edellispäivänä oli kuultu. San-
taharjun vies   molemmissa tapahtumissa oli lapsille ja nuorille sel-
keä. Kiusaaja tuhlaa elämäänsä ja voi toiminnallaan rikkoa toiselta 
sen ainoan turvallisen ympäristön, jossa voi olla.  Tilaisuus pää  yi 
tutulla tavalla taikurin esitykseen ja raikuviin abloodeihin. Motoris-
teille tapahtuman jälkeen oli tarjolla seurakunnan tarjoamat piirak-
kakahvit. Tapahtuma sai myös Nurmeksessa asukkaiden ja paikallis-
lehden huomion. Jopa minut paikalla olleena ” hieman erilaisena 
motoris  na” sinisine liiveineen bonga   in haasta  eluun. 

Teks   ja kuvat: Mika ”Waltsu” Wallius
BK FIN1 , Anchoreman East 

K
• Motoristit Juicen torilla Juankoskella - Marko Saarinen ohjeistaa ( MKKV ry).

• Edessä  Ari Santaharju ruskeine liiveineen.

ITÄ-SUOMESSA
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ALKOHOLIONNETTOMUUDET 
2017 - ennakkotiedot
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OTIn ennakko  edot alkoholionne  omuuksista 
Onne  omuus  etoins  tuu    | www.o  .fi 
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Kuljettajan ajoneuvo 

Valtaosa alkoholin vaikutuksen alaisista kuljettajista (85 %) ajoi henkilöautolla. Huomioi: mukana ei ole 
maastoliikenteen kuolemaan johtaneita onnettomuuksia. 

Taulukko 4. Rattijuopon ajoneuvo 2013-2017, kuolemaan johtaneet moottoriajoneuvo-onnettomuudet 

Kuljettajan ajoneuvo 2013 2014 2015 2016 2017 Yhteensä 
  N % N % N % N % N % N % 
Henkilöautot 47 84 17 67 35 81 39 80 39 85 177 80 
Pakettiautot 0 0 1 4 0 5 4 8 1 2 6 3 
Raskaat ajoneuv. 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Moottoripyörät 5 9 5 19 4 5 2 4 1 2 17 8 
Mopot 1 2 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 
Muut* 2 4 2 11 6 10 4 8 4 9 18 8 
Yhteensä 55 100 26 100 45 100 49 100 46 100 221 100 

* Vuonna 2017 luokka ”muut” sisälsi mönkijän, moottorikelkan sekä 2 traktoria ja vuonna 2016 4 mönkijää. Vuonna 2015 luokkaan sisältyi 
traktorimönkijä, traktori, moottorikelkka ja työkone. Vastaavasti vuonna 2014 luokka ”muut” sisälsi mönkijän ja moottorikelkan. Edelleen vuonna 
2013 luokka ”muut” sisälsi mönkijän ja moottorikelkan.   

Onnettomuuden tapahtuma-aika 

Kuolemaan johtaneet alkoholionnettomuudet - ja nimenomaan yksittäisonnettomuudet - ovat perinteisesti 
keskittyneet vuoden kesäpuoliskoon (huhti-syyskuu), viikonloppuun ja yöaikaan. Tämä ero vuodenajoissa on viime 
vuosina alkanut hävitä. Vuonna 2017 alkoholionnettomuuksista 54 %:a sijoittui kesäaikaan (taulukko 5). Sen sijaan  
yhteenajot tapahtuivat korostetusti talviaikaan (taulukko 5). Myöskin viikon-ja kellonajoissa on tapahtunut muutosta 
poispäin viikonlopusta ja yöajasta: vuonna 2017 alkoholionnettomuuksista  tapahtui perjantai-sunnuntain välisenä 
aikana (63 %) ja klo 20.00 - 6.00 välillä (59 %).      

Taulukko 5. Vuodenaika 2017, kuolemaan johtaneet moottoriajoneuvo-onnettomuudet, alkoholionnettomuudet. 

 
 

Onnettomuuden tapahtumapaikka 

Kokonaisuudessaan alkoholionnettomuudet tapahtuvat valtateitä alempiluokkasilla teillä (72 %). Valtateillä 
tapahtuvat alkoholi-onnettomuudet ovat kuitenkin useammin yhteenajoja kuin alempiluokkaisilla tapahtuvat 
onnettomuudet. (Taulukko 6.) 
 
Taulukko 6. Tien laji ja onnettomuustyyppi 2017, kuolemaan johtaneet moottoriajoneuvo-onn., alkoholionnettom. 

 
 

Kuukaudet
N % N % N %

Kesäaika  (huhti-syyskuu) 3 30.0 22 61 25 54
Talviaika  (loka-maaliskuu) 7 70.0 14 39 21 46
Yhteensä 10 100 36 100 46 100

Yksittäisonnettomuus YhteensäYhteenajo

Onnettomuustyyppi
N % N % N % N % N %

Yhteenajot 6 46 3 15 1 13 0 0 10 22
Suistumisonnettomuudet 7 54 16 80 7 88 5 100 35 76
Muut 0 0 1 5 0 0 0 0 1 2
Yhteensä 13 100 20 100 8 100 5 100 46 100

Valtatie Muu maantie Katu Yksityistie Yhteensä



 
 
Vuonna 2017 tutkijalautakunnat eivät ennakkotietojen mukaan tutkineet liikenneonnettomuuksia, joissa molemmat 
osapuolet olisivat olleet alkoholinvaikutuksen alaisia. 

Moottoriajoneuvo-onnettomuuksissa, joissa moottoriajoneuvon kuljettaja on ollut alkoholin vaikutuksen alainen, 
on uhri yleensä alkoholia nauttinut itse tai hänen ajoneuvossaan matkustanut henkilö. Kuolleesta 50 henkilöstä 41 
(83 % kuolleista) oli ajoneuvoa alkoholin vaikutuksen alaisena kuljettanut kuljettaja ja 7 oli hänen matkustajiaan. 
Ennakkotietojen mukaan kaksi vastapuolen (selvä kuljettaja) ajoneuvossa ollutta menehtyi (taulukko 7).  
Vammautuneista 11 matkusti alkoholin vaikutuksen alaisen kuljettajan ajoneuvossa. Vastapuolen ajoneuvossa 
vammautui 7 ja säilyi vammoitta 5.  

Kevyen liikenteen onnettomuuksissa kuoli 1 polkupyöräilijä (yksittäisonnettomuus) ja 1 jalankulkija, jotka liikkuivat 
liikenteessä alkoholin vaikutuksen alaisia.  

 
Onnettomuustietoinstituutti (OTI) tekee työtä ennaltaehkäistäkseen liikenneonnettomuuksia Suomessa. 
OTI koordinoi liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien toimintaa ja hallinnoi tutkinnasta kerättyä tietoa muiden 
liikennevahinkotilastojensa lisäksi. Tilastotiedon määrä ja laatu ovat kansainvälisesti ainutlaatuisia. OTI tarjoaa 
tärkeää tietoa, jolla voidaan vaikuttaa liikenneturvallisuuteen sekä lainsäädännön että käytännön toimenpiteiden 
tasolla. Instituutti toimii erillisenä yksikkönä Liikennevakuutuskeskuksessa. Lue lisää www.oti.fi. 

 

Määritelmiä:

Osallinen: tieliikenteen onnettomuudessa mukana 
ollut tienkäyttäjä (moottorikäyttöisen ajoneuvon 
kuljettaja [tai moottorikäyttöinen ajoneuvo], 
polkupyöräilijä tai jalankulkija)  

Alkoholionnettomuus: kuolemaan johtanut 
tieliikenneonnettomuus, jonka jollakin osallisella on 
ollut alkoholia veressä vähintään 0,50 ‰     

Vastapuoli: osallinen, jonka kanssa alkoholin 
vaikutuksen alainen kuljettaja on törmännyt

 

Kevyen liikenteen onnettomuus: yhteentörmäys 
tieliikenteessä, minkä seurauksena jalankulkija tai 
pyöräilijä on kuollut, tai kuolemaan johtanut 
polkupyöräilijän yksittäisonnettomuus 

Moottoriajoneuvo-onnettomuus: kuolemaan johtanut 
yhteenajo- tai yksittäisonnettomuus, jossa 
moottorikäyttöisessä ajoneuvossa mukana ollut 
henkilö on menehtynyt 

 

Lisätietoja: 
Onnettomuustietoinstituutti OTI 
Itämerenkatu 11–13, 00180 
Helsinki 
Viestintä, p. 040 450 4700

Liikenneonnettomuuksien 
tutkinnan johtaja Kalle Parkkari 
kalle.parkkari@oti.fi  
puh. 040-4504 627 
 

Liikenneturvallisuustutkija  
Arja Holopainen 
arja.holopainen@oti.fi  
puh. 040-4504 531 

Raporttiin voi viitata seuraavasti: 
Holopainen, A., 2018.  
OTIn ennakkotiedot alkoholion-
nettomuuksista 2017. Onnetto-
muustietoinstituutti OTI, 
ISBN 978-952-5834-83-3. Hel-
sinki.



erhon tapahtumakalenterissa vuodelle 2018 on run-
saas   erilaisia ajotapahtumia ja yksi sellainen oli 
osallistuminen 26.5.2018 Hymyilevän Motoris  n ke-
vätpäiville. Päijänteen ympäriajon peruunnu  ua osan-
o  ajien vähyyden takia, rupesin kyselemään, e  ä jos-
ko joku olisi lähdössä Oulun suuntaan. Pari rohkeaa 

ilmoi  eli aikomuksistaan, mu  a pyörän tekniikkaongelmat sotkivat 
näistä toisen lähdön.

Star  asin Jyväskylän Jyskästä lauantaina hieman puoli kuuden jäl-
keen. VT4 oli kauniissa säässä mukava ja rauhallinen ajaa. Hieman 
ennen Kärsämäkeä pysähdyin o  amaan pari kuvaa Pyhäjokivarres-
ta, Kärsämäellä tankkasin pyörän sekä itseni, ja siitä jatkoin edelleen 
koh   Oulua. Piippolan liepeillä noin kahdeksan maissa huomasin hir-
vilehmän ojanpenkalla. Siinä se seisoi ja seurasi liikenne  ä. Nopea 
jarrutus, valojen vilkutus, ja sain hirven kääntymään takaisin metsän 
siimekseen. Täytyy olla varovainen, sillä näitä rii  ää.

Kevätpäivä järjeste   in tänä vuonna jo 42. kertaa, mu  a nyt ensim-
mäistä kertaa niinkin pohjoisessa kuin Oulussa. Päivä käynnistyi pa-
raa  ajoon kokoontumisella klo 10 alkaen Oulun Ideaparkin pysä-
köin  alueelle. Saavuin tyypillises   paikalle jo hieman etuajassa, 
joten mahduin hyvin ensimmäisen sadan paikalle saapuneen jouk-
koon. Ideaparkin pihalla oli tarjolla ilmaisia käristemakkaroita ja kah-
via, mikä reippaan 300 kilometriä ajaneena o  n ilolla vastaan. Kiitos 
vaan tapahtuman järjestäjille hyvin ajoitetusta hiukopalasta!

Olin sopinut kerhomme tuoreen jäsenen Jukka Heleniuksen kanssa 
tapaamisen Ideaparkin edustalle. Jukkahan saapuikin ja oli enem-
män kuin mukava tavata vanhaa armeijakaveria jostain 30 vuoden 
takaa. Niin se aika kuluu äkkiä nuorilla miehillä. Jo  a jatkossakin 
miehen tunnistaisimme, niin ojensin hänelle muistoksi kerhon tuo-
reimman 15-vuo  spinssin sekä sinivalkoisen avaimenperän. Katse-
lin hieman ympärilleni, josko muita alueen kerholaisia sa  uisi tule-
maan paikalle. Ei näkynyt, enkä tosin huomannut Ahon Veikkoakaan, 

BKF1 Hymyilevän 
motoristin kevät-
päivillä Oulussa

• Hymyilevän ritarin ratsu eräällä Pyhäjoen silloista.

• Hymyileviä Motoristeja Oulun Ideaparkissa.

K
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• BKF1 ritari Jukka Helenius.

vaikka oli ajanut Rantsilan kohdalla autolla vastaan. Mu  a me näh-
dään kyllä.

Vähitellen piha täy  yi moo  oripyöristä ja joidenkin arvioiden mu-
kaan paikalla oli 500 - 600 pyörää. Itse ju  elin erään pariskunnan 
kanssa, ketkä olivat saapuneet paikalle Kemijärveltä. Paraa  ajo läh   
liikkeelle koh   Kuusisaarta tasan kello 11.30 poliisin vetämänä. Mat-
kaa sinne oli noin 15 kilometriä ja nopeus oli koko matkan sellaista 

25 kilometriä tunnissa. Yllä  äväs   oli ihmisiä katujen varsilla, ja osa 
jopa huisku  eli käsiään. Tulkitsin ne iloisiksi tervehdyksiksi ja hymyi-
levänä motoris  na heilu  elin takaisin.

Tapahtuman keskuspaikaksi oli vali  u Kuusisaaren virkistysalue Ou-
lun keskustan tuntumassa. Paikka oli oivallinen valinta tähänkin 
tarkoitukseen. Aurinko paistoi, mu  ei ollut liian kuuma. Alueella 
saimme nau   a Lokakuun Lintujen musisoinnista sekä eri näy  eil-

• Kuusisaaren päätapahtuman tunnelmia.

lease  ajien tarjonnasta. Tunnin ajan kiertelin alueella ja ju  elin tois-
ten kaltaisteni kanssa, si  en pi   suunnata jo pyörän keula takaisin 
koh   Jyväskylää. 

Paluumatkalla poikkeisin Haapavedellä, tankkasin jälleen Kärsä-
mäellä sekä o  n muutaman kuvan Niinilahdessa vanhan sillan pie-
lessä. Paikka sijaitsee Viitasaaren ja Konginkankaan puolessa välis-
sä VT4:n länsipuolella. Lähistöllä on kauniin maalaismaiseman lisäksi 
myös pieni kirppari, jos joku on sellaisista kiinnostunut. Mi  ariin ker-
tyi päivän aikana 721 kilometriä, ja motoris  a hymyily    suurimman 
osan aikaa. Kaiken kaikkiaan se oli hieno Hymyilevän Motoris  n ke-
vätpäivä 2018.

Teks   ja kuvat: Jaakko Ritola

• Hymyilevän Motoris  n ratsu Niinilahden vanhalla sillalla.
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yyskokouksessa 2017 vali   in kerhon hallituksen lisäk-
si myös alueellista kerhotoimintaa järjestelevät ankku-
rit. Samassa yhteydessä keskustel  in myös ankkuritoi-
minnan ak  voinnista. Koska sain kunnian tulla valituksi 
hallituksen jäsenyyden lisäksi myös Keski-Suomen ank-
kuriksi, niin pää  n aloi  aa jäsenten ak  voinnin he   ke-

väästä. Mielestäni sopiva  laisuus oli Keski-Suomen MP-näy  ely, 
minkä si  en kutsuna esi  nkin. Rohkenin myös luvata, e  ä paikalle 
saapuville jäsenille maksetaan sisäänpääsymaksu tai vaihtoehtoises-
  tarjotaan pari käristemakkaraa. Osano  o oli jopa yllä  ävän hyvä, 

sillä näy  elyyn saapui yhteensä kahdeksan henkeä, varsinaisia jäse-
niä oli kuusi. Osallistujia saapui paikallisten lisäksi aina Tampereelta 
ja Mikkelistä as  . 

Keski-Suomen MP-näy  ely järjeste   in jo 27. kerran Jyväskylän Hip-
poshallissa 7. - 8.4.2018. Näy  elyssä oli esillä perinteiseen tapaan 
uusia ja vanhoja moo  oripyöriä, ajovarusteita, tarvikkeita aina la-
kuämpäreihin saakka. Ajovarusteita esitel  in myös muo  näytöksis-
sä, jota tosin emme kovinkaan pitkään kerinneet katselemaan. Esillä 

 BKF1 Keski-Suomen 
MP-näyttelyssä 
7.4.2018

oli useita yksityishenkilöiden näy  eille tuomia erikoisia moo  ori-
pyöriä, kuten myöhemmässä kuvassa esillä ollut ns. välikelin pyörä. 
Varsinaisessa MP-näy  elyssä oli esillä koko joukko laadukkaas   ra-
kenne  uja moo  oripyöriä. Myös autokoulut, vakuutusyh  öt, kerhot 
ja muut tahot esi  elivät omaa toimintaansa. Perinteises   Jyväskylän 
Moo  oriklubi ry käy  ää osan MP-näy  elyn pääsylipputuloista Kes-
ki-Suomen keskussairaalan lastenosastojen tuki ry:n hyväksi.

Näy  elyn yhteydessä oli erinomaista tavata uusia ja vanhoja ker-
holaisia sekä vaihtaa kuulumisia. Ankkuritoiminnan ak  voin  in ol-
 in ilmeisen tyytyväisiä. Jatkotoiminnan osalta Olavi Heikkala kutsui 

keski-suomen jäsenet sekä muutkin tervetulleiksi Kangasniemelle. 
Hänet löytää pääsääntöises   sieltä Kiviniemi Campingistä. Kii  äen 
tämä otetaan huomioon. Olavilla oli mielenkiintoisia muistoja Blue 
Knightsin Suomen historiasta. Se saa  aa olla nyky  edoista poiketen 
huoma  avas   vanhempaakin perua. Mu  a tästä aiheesta myöhem-
min ehkä lisää.

Teks   ja kuvat: Jaakko Ritola

• Heikki Mansikka-Aho, Jaakko Ritola, Arto Keskinen ja Olavi Heikkala.
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• Anita Tarvainen ja Ma    Luoranen. • Sisä-Suomen poliisilaitos.

• Ns. välikelin pyörää ihastelemassa Petri Pylväläinen, Arto Keskinen ja Ulla Kelloniemi.
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arski-Tehokas-Mahtaileva, siinä ajeltu värkki lyhyes   ku-
vailtuna. Harva pyörä säväy  ää bussikuskia, mu  a tämä 
kuuluu niihin yhden käden sormien pyöriin, mahdolli-
nen tuleva oma pyörä. Matkustajaa ei juurikaan huo-
maa kaksipäällä ajaessa, ajotuntuma säilyy erinomaise-
na, kuskille ja matkustajalle on ruh  naallises    laa. Isot 

renkaat tekevät ajosta tasaista. Pyörä on korkea, jolloin esim. pysäh-
tyessä jalan alla ei tarvitse olla kummoistakaan mon  ua, jolloin pyö-
rä menee kokema  omalta helpos   nurin kallistumisen seuraukse-
na (voi toki olla kyse myös kuskin voimanpuu  eesta). Painopiste on 
korkealla, pyörä sopii toki pienehköön maastoajoon, mu  a raskaana 
pyöränä sen käsiteltävyys maastossa kärsii. 

KTM on siis itävaltalainen moo  oripyörävalmistaja, nimi tulee sa-
noista: Kronreif, Trunkenpolz ja Ma   ghofen. Hans Trunkenpolz  pe-
rus   Kra  fahrzeuge -yh  ön Ma   ghofenissa vuonna 1934, joka oli 
metallityöpaja. Vuonna 1953 alkoi moo  oripyörien valmistus, teh-
taan parikymmentä työntekijää valmis   kolmisen pyörää päivässä, 
lähes kaikki moo  oripyörien osat valmiste   in vielä silloin omassa 
tehtaassa. Vuonna 1992 yh  ö ajautui konkurssiin ja se jae   in kol-
meen yh  öön, joista KTM Sportmotorcycles GmbH (1994 läh  en 
KTM Sportmotocycles AG) jatkoi moo  oripyörien valmistusta. KTM 
Fahrrad GmbH keski  yi polkupyöriin ja KTM Kühler GmbH lämpö-
pa  ereihin. Ruotsalaisen Husabergin osto ja uusi enduro -konsep   
teki vaikutuksen sijoi  ajiin sekä ostajiin, ja niinpä KTM valmistaa ny-
kyään liki 80 000 moo  oripyörää vuosi  ain, liikevaihdon hipoessa 
puolta miljardia euroa. 

Yh  ö on panostanut runsaas   katupyöriin sekä matkaenduroihin, 
suosituimmat mallit mm. 950- ja 990 Adventure ja 950 Super En-
duro. Vuonna 2008 tuli yh  öltä tuli ns. eka kisapyörä katukäy  öön 
- KTM_RC8,  moo  orina on viritelty 990. 

KTM siirtyi myös moo  oriurheilun puolelle, menestystä on tullut Pa-
riisi–Dakar-aavikkorallissa, joka voite   in 9 kertaa peräkkäin vuosina 
2001-2010. KTM on myös MotoGP-sarjassa, Mika Kallio ajoi KTM-tal-
lissa vuoteen 2008. Ehkä kuitenkin suurimman menestyksen moot-
toriurheilupuolelle KTM on saavu  anut endurossa ja motocrossissa, 
merkillä on saavute  u mm. lukuisia maailman- ja Euroopan mesta-
ruuksia.

Mu  a asiaan. Kyseessä on lähes kaikilla mahdollisella ja mahdo  o-
milla varusteilla oleva 160 hevosvoimainen matkaenduro KTM 1290 
SUPER ADVENTURE R. Vakiovarusteisiin kuuluu mm.  avaimeton 
käynnistys, kaarre-ABS-jarrut, luiston- ja keulimisen esto, erilaisia 
ajo  loja, elektroninen rengaspaineseuranta, kytkimetön vaihteiden 
vaihto ylös ja alas, laukkujärjestelmän kiinnikkeet, erikoispakoput-

ki, huoltojalka jne. Ohjaustanko, kahvojen etäisyys, polkimien asen-
to on sääde  ävissä kuskin mukaan. KTM:n oma My Ride- systeemi 
tarjoaa mm. matkapuhelimen lii  ämisen niin, e  ä mi  aristo toimii 
näy  önä. Ajo  loja on kolme: Sport, Street ja Rain. Sport ja Street 
tarjoaa kaiken 160 hevosvoimaa ja Rain 130 hevosvoimaa. Kaar-
re-ABS-jarrut, luiston- ja keulimisenesto säätyvät ajo  lan mukaan. 
Perus-ABS:llä on kolme  laa; On, SuperMo ja Off . On-  lassa järjes-
telmä on fi ksu ja tarkka. SuperMo -  lassa takapyörän ABS:t kytkey-
tyy pois sallien etupyörälle reilumman luiston, ts. perä nousee halu-
tessa. Sitä kaarreajo-ABS-ominaisuu  a en uskaltanut kokeilla 1500€ 
koeajon omavastuun takia, eikä ollut esi  elijäkään kokeillut. Sen tu-
lisi toimia niin, e  ä kun tekee täysjarrutuksen pyörän ollessa kallistu-
neena, niin järjestelmä laskee automaa   ses   jarrupaine  a, jos ren-
kaista uhkaa kadota pito. 

Tulevaisuudessa KTM:ssä tullaan näkemään sekä adap  ivinen va-
kionopeussäädin e  ä kuolleen kulman varoi  n, näillä halutaan vä-
hentää kolaririskiä edestä e  ä takaa. Adap  ivinen vakionopeussää-
din tunnistaa, jos pyörä on turhan lähelle edellä ajavaa vähentäen 
kaasua sekä tarvi  aessa käy  äen etujarrua nopeuden vähentämi-
seksi! Se ei siis ole hätäjarruavus  n. Kuski pystyy kuitenkin edelleen 
säätämään varoetäisyyden ym, jolla järjestelmä toimii. Kuolleen kul-
man varoi  n taas tuo turvallisuu  a vaikkapa kaistanvaihtoon, varoi-
tus tulee sekä mi  aristoon e  ä peileihin liite  yihin valoihin kuol-
leessa kulmassa olevasta ajoneuvosta. Järjestelmään lii  yy myös 
äänimerkkitehoste. Nämä uutuudet tullevat pyöriin 2021 alkaen?

Tulipa ajeltua
KTM 1290 SUPER ADVENTURE R

• Selkeä iso näy  ö: MTC, MSR, ABS, HHC… säätöjä ja tekniikkaa piisaa, kuitenkin 
toimivaa testa  ua tekniikkaa.
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Tärkeimmät tekniset tiedot:
Moo  ori: 2-sylinterinen 4-tah  bensiinimoo  ori, 1 301 cm³, 6 vaih-
de  a, ketjuveto.
Teho: 118 kW (160 hv)
Kuivapaino: 217 kg 
Tankin  lavuus: 23 litraa. 
Rengaskoko: 90/90-21 ja 150/70-ZR18.
Huoltoväli: 15 000 km, huollon hinta n. 300 €
Takuu: 2 vuo  a
Hinta: 23 174 €

Teks   ja kuvat: Jari Jäske, Dlll

• Rehvakas olema  a kuitenkaan röyhkeä, koko komeuressa, passaa isoommal-
lekki rai  lle.

• Vasemmalla keskellä: pyörän kätevä keskijalka helpo  aa huoltoa
 ja isot ”nappularenkaat” tekevät ajosta tasaista.  Kytkimetön vaihteiden vaihto 

ylös  ja alas (Shi  er) pyörään lisävarusteena 500 - 800 euron hinnalla.

• Erikoispakoputki, Brembon jarrut.
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SINISET VELJET JA SISARET! UUSIA TUOTTEITA
Dlll:n kuumat tuoteuu  set,  laukset tu  uun tapaan ne   sivujen kau  a 

taikka suoraan Director lll:lta. Lisäksi kerho vuokraa tel  oja jäsenien omiin / perhetapahtumiin, 
 edustelut hallitukselta. Terveisin Jari Jäske Director lll
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Blue Knights Finland 1 kangasmerkki, brodeera  u, sininen, valkoi-
nen tai musta. Korkeus n. 11 cm. hinta 8 euroa / kpl taikka 20 euroa 
sarja (3 väriä). (Huom. musta ja sininen oikealla.)

Blue Knights -tarra, värit: valkoinen, musta, sininen, hopea, kulta ja 
heijastava. Hinta 3 euroa /kpl, valmistaja antaa tuo  eelle 7 vuoden 
ulkoilmatakuun (ei  etenkään kestä paine-/pesuainepesuja em. ai-
kaa, mu  a ERITTÄIN laadukas tuote).

Blue Knights Finland l Ritariris  kaulakoru, hopeaa (925), Vapau-
denris   muotona, keskellä BKFl - kypärä, hinta 90 euroa. ENNAK-
KOTILAUS! (toimitusaika viikko-kaks).
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