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Pieksämäen Moottori-
pyöräkerho PiMoKe järjes-
ti yhdessä Liikenneturvan 
kanssa moottoripyöräilijöi-
den ennakoivan ajon koulu-
tuksen (MPEAK) viime vii-
konloppuna.

Liikenneturva on kehittä-
nyt koulutuksen autoilijoil-
le 1960-luvun lopussa ja sii-
tä version moottoripyöräi-
lijöille 1970-luvun lopussa. 
Ensimmäinen moottoripyö-

räkouluttajien koulutus jär-
jestettiin vuonna 1977.

Liikenneturvan rooli on 
kehittää tutkittuun tietoon 
perustuen koulutusmalleja 
ja materiaaleja.

Liikenneturvan koulutus-
ohjaaja Toni Vuoriston mu-
kaan ennakoivan ajon koulu-
tuksesta on hyötyä kenelle ta-
hansa moottoripyöräilijälle.

– Täysimittainen MPEAK 
sisältää sekä luokassa tapah-
tuvaa opetusta että näyttö-
jä ja harjoituksia moottori-

pyörällä harjoitusalueella. 
Koulutus voi sisältää lisäk-
si esimerkiksi ennakkoteh-
täviä, kertausharjoituksia ja 
ajoharjoituksia liikenteessä. 
PiMoKelle järjestetty kak-
sipäiväinen koulutus aloi-
tettiin osallistujakeskeisellä 
Mitä moottoripyöräilijöiden 
kuolemankolareista voidaan 
oppia -koulutuksella.

koulutusPäiville osal-
listuneet kerhon jäsenet ovat 
kaikki harrastaneet mootto-

ripyöräilyä vuosien ajan.
Kymmenisen vuotta kak-

sipyöräisellä ajanut Petri 
Paukku totesi ensimmäise-
nä koulutuspäivänä niin sa-
nottujen ruosteenpoistohar-
joitusten olleen hyödyllisiä.

Pitkän talven jälkeen ko-
kenutkin motoristi kaipaa 
kertausta muun muassa ajo-
asentoon ja hiljaa ajamiseen.

– Hyviä vinkkejä on tullut 
ja omaan ajamiseen saa tästä 
entistä enemmän varmuutta. 
Hyvällä moottoripyöräilijäl-

teemA

Paikallisia uutisia ja ilmoituksia jo vuodesta 1925

YRJO SOININEN
0500 303 500

JARI KOISTINEN
0400 720 290
www.lam.fi

KÄSITYÖKATU 34–36, VARKAUS  
ARK. 9–17, LA 10–13 

AUTONELIVETO
ETUVEDON HINNALLA.
Tänään torstaina ja huomenna 9–17

Ensiesittelyssä täysin uusi, entistä tilavampi Suzuki Swift 4x4. 
Runsas vakiovarustelu, mm. Allgrip Auto -nelivetojärjestelmä, 
7” kosketusnäyttö, bluetooth, peruutuskamera, 16” kevytmetalli-
vanteet, ilmastointi ja kuusi turvatyynyä.  
Koeaja markkinoiden edullisin neliveto. Suomen säätä et voi valita. 
Suzukin voit.

Täysin uusi Suzuki Swift 4x4. 
Nyt ensiesittelyssä.

suzuki.fi

16 990€
Sisältää toimituskulut 600 €

SUZUKI SWIFT 1.2 DUALJET 4WD GL 5MT 16 990 € 
(sisältää toimituskulut). CO2-päästöt 110 g/km. 
EU-yhd. 4,9 l/100 km. Takuu 3 vuotta tai 100 000 km. 
Kuvan auto erikoisvarustein.

Alasinkatu 2, Pieksämäki, p. 040 829 1300
Pieksämäki ma–pe 7–17, sesonkina la 9–13

KAIKKI RENGASALAN PALVELUT

NYT KESÄRENGAS 
OSTOKSILLE!

UUTTA!

TERVETULOA PALVELEVAAN 
AKKU JA VARAOSAAN!

NYT VOIT MAKSAA KAIKKI
OSTOKSESI KÄTEVÄSTI LASKULLA

- SAAT 12 KK MAKSUAIKAA
ILMAN KORKOJA JA KULUJA

31.5.2017 ASTI!

195/65R15H ...............279 €
205/55R16H ...............349 €
225/45R17W ...............479 €

175/65R14T ................239 €
185/65R14T ................229 €
195/60R15H ...............259 €
215/60R17W ...............389 €
225/50R17Y ................399 €

195/65HR15 ...............199 €
205/55VR16 ................209 €
225/45ZR17 ................219 €

TEEMA Autoilu & liikenne

Hyvä moottori-
pyöräilijä 
on maltilla 
varustettu

Liikenneturvan kouluttaja Tuomas Tiusanen ohjeistaa kymmenisen vuotta moottoripyöräilyä harrastanutta Petri Paukkua    hitaaseen ajoon.
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lä pitää olla malttia liiken-
teessä.

Paukku ei ole itse joutunut 
koskaan onnettomuuteen lii-
kenteessä. Omien sanojensa 
mukaan tämä johtuu nimen-
omaan maltillisesta ajosta.

– Muu liikenne pitää ottaa 
koko ajan huomioon.

Koulutusohjaaja 
Vuoristo on Paukun kanssa 
samaa mieltä.

– Moottoripyöräilijöiden lii-
kennekuolemien määrä on lä-
hes puolittunut viimeisen kym-
menen vuoden aikana. Suunta 
on hyvä, ja ainakin osaltaan 
onnettomuuksien vähenemi-
nen liittyy yleiseen liikenne-
turvallisuuden kehittymiseen.

Asiaan vaikuttavat myös 
kehitys ajoneuvotekniikas-
sa, ajovarusteissa sekä ajo-
korttilainsäädännössä ja kul-
jettajakoulutuksessa.

– Jos ajaa paljon liiken-
teessä, alkaa oma turvalli-
suus ennen pitkää kiinnos-
taa. Ja siitä syntyykin en-
simmäinen ja tärkein pila-
ri eli tahto turvalliseen liik-
kumiseen. Tahto ohjaa teke-
mään turvallisempia valinto-
ja jo ennen kuin ollaan edes 
liikenteessä vaikkapa moot-
toripyörää tai ajovarustei-

ta hankkiessa. Liikenteessä 
ajaessa oma havaittavuus on 
avainasemassa ja siihen voi 
vaikuttaa esimerkiksi riittä-
vällä turvavälillä ja järkeväl-
lä ajonopeudella.

Vakavissa moottoripyö-
räonnettomuuksissa suurin 
riski on Vuoriston mukaan 
moottoripyöräilijä itse.

– Suurin osa on yksittäis-
onnettomuuksia eli esimer-
kiksi tieltä suistumisia ko-
vassa vauhdissa. Jos mukana 
on toinen osapuoli, on ylei-
simpiä tilanteita autoilijan 
kääntyminen kolmion takaa 
moottoripyöräilijän eteen tai 
vastaantulevan kääntyminen 
vasemmalle päätieltä moot-
toripyöräilijän eteen.

Vuoristo valmistui lii-
kenneopettajaksi 1990-lu-
vulla, mutta kaksipyöräiset 
ovat olleet hänen harrastuk-
sensa jo lapsesta saakka. Lii-
kenneopettajaksi valmistu-
misen myötä moottoripyö-
räily on ollut pysyvä osa hä-
nen työtään.

– Tällä hetkellä yksi työn 
osa-alueista onkin mootto-
ripyöräilijöiden jatkokoulu-
tusten kehittäminen. Ja tu-
leehan sitä huviajelujen li-
säksi ajeltua työhön liitty-

viä matkojakin pyörällä aina 
kun on mahdollista.

Vuoristo toivoo, että Piek-
sämäellä jatkettaisiin tule-
vaisuudessakin ennakoivan 
ajon koulutuksia.

– Olemme saaneet kou-
lutuksiin osallistuneilta lä-
hes poikkeuksetta myönteis-
tä palautetta. Ongelma on 

enemmänkin se, että osa ei 
uskalla tai koe tarpeelliseksi 
tulla koulutukseen. Taustal-
la on vankka uskomus siitä, 
että ajamaan oppii vain aja-
malla. Oman kerhon järjes-
tämä koulutus on oppimisen 
lisäksi kuitenkin myös mu-
kavaa yhdessäoloa eli usein 
ihan hauskaakin.

Tukikohdantie 6, Pieksämäki  • www.lasi-pasi.�

Autolasien ykkönen

Ikkuna- ja autolasit

IKKUNALASIT, 
TUULILASIEN VAIHDOT JA KORJAUKSET,  

TERASSI- JA PARVEKELASIT, 
AUTON UMPIOIDEN HIONTA.

KAIKKI MISTÄ NÄKYY LÄPI!

Tallikatu 3–5 (käynti Myllykadun puolelta) 
Ma – pe klo 8.00 – 16.30

• Mobil-öljynvaihdot
• Määräaikaishuollot
• Katsastusremontit • Hitsaustyöt
• Akut • Varaosat
• Ilmastoinnin täyttöhuolto 
• Rengasmyynti • Vannetyöt

AUTOKORJAAMO
T:mi Jan Lehvonen

0400 618 700

Loput varastossa olevat renkaat 
uloskantohintaan, kysy tarjous!

Ilmastoinnin
täyttöhuolto 
R134a

Mobil 5w-40 öljyn-
vaihto max. 5 L ja 
öljynsuodatin

KORJAAMO SULJETTU  
MUUTON TAKIA 22.–31.5.

Avaamme uudessa osoitteessa 1.6. 
Vanha Jyväskyläntie 14–16

Tervetuloa!

Muuttomyynti

59€ 79€

Autohuollot  
Moottorikoneistukset 

Varaosat

Puhelin: 044 776 9870
Osoite: Kaakinmäenkatu 14, Pieksämäki

www.tammerdiesel.fi
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Liikenneturvan kouluttaja Tuomas Tiusanen ohjeistaa kymmenisen vuotta moottoripyöräilyä harrastanutta Petri Paukkua    hitaaseen ajoon.

Petri Paukku muistaa pitää maltin liikenteessä.

Liikenneturvan koulutusohjaaja Toni Vuoristo on harras-
tanut kaksipyöräisiä lapsesta asti. Nykyään pyörät ovat 
osa hänen työtään.
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