
päällä

Jari Tikkasella on asioin-
timatkoja ja uimarannalla 
käyntiä varten ”mamma-
pyöräksi” nimeämänsä le-
veärenkainen polkupyörä.

’
Ajolenkin 
aikana 
ei liian 
pitkiä 
taukoja 
kannata 
pitää.

voi kiinnittää lukkopolki-
miin, jotka antavat harras-
tajien mukaan polkemiseen 
lisää voimaa, kun voi käyttää 
myös polkimen ylösvetoa. 
Seisaaltaan ajamistakin luk-
kopolkimet mäessä helpot-
tavat, kun jalka ei pomppaa 
polkimelta herkästi pois. 

Jari Tikkanen on huoman-
nut nahkaiset käsineet käyt-
tökelpoisiksi. Kaatuessa ne 
suojaavat nirhaumilta.

Piintyneellä harrastajal-
la voi olla pyörässään myös 
triathlontanko, johon on Ja-
ri Tikkasen mielestä pitem-
millä matkoilla hyvä nojata, 
sillä se vähentää ilmanvas-
tusta. Matkamittari puoles-
taan näyttää ajetun matkan, 
osamatkan, keskinopeuden, 
kellonajan ja huippunopeu-
den.

Polkupyörä kannattaa 
huoltaa syksyllä ennen tal-
viteloille laittamista, ettei-
vät kesällä pintaan kerty-
neet epäpuhtaudet jää tal-
ven ajaksi runkoa syömään.

– Pesun jälkeen kuivaus ja 
pintaan öljyä, Hemmo Ele 
neuvoo.

Jari Tikkanen on ottanut 
tavaksi huolehtia polku-
pyörään keväthuollonkin jo 
edellisenä syksynä. Hän vie 
silloin pyöränsä epäviral-
liselle pyöränhuoltajalleen 
Hemmo Elelle. Huoltosuh-
de ja pyöräilytuttavuus al-
koikin miesten välillä aikoi-
naan, kun Ele oli paikallises-
sa urheiluliikkeessä töissä.

– Onpa hienoa keväällä, 
kun tarvitsee vain ottaa pyö-
rä esille ja tarkistaa, että ren-
kaissa on ilmaa. Pääsee he-
ti liikenteeseen, Jari Tikka-
nen iloitsee.

tiina tynkkynen-hieta

– KYPÄRÄN KÄYTTÖ ei 
ikävä kyllä muutu, toteaa la-
pinlahtelainen pyöräilyhar-
rastaja ja entinen kilpapyö-
räilijä Hemmo Ele. Hän on 
käynyt puhumassa pyöräi-
lyasioista kouluissa ja päi-
väkodeissa.

– Ensimmäisestä kolman-
teen luokkaan kypärää käy-
tetään, mutta sitten ei.

Kypärä saattaa jopa roik-
kua pyörän ohjaussarvessa, 
missä se voi aiheuttaa vaara-
tilanteen, jos hihna jää pin-
nojen väliin.

Ele on monesti kuullut se-
lityksen ”ei kypärää kesähel-
teellä voi pitää”.

– Sehän on paljon viileäm-
pi kuin hattu, on Elen vas-
taus.

Valitettavan usein Ele on 
huomannut, että lapsiper-
heissä kypärä saatetaan huo-
lehtia lasten päähän, mutta 
aikuisilta se puuttuu.

– Vanhempienhan pitäisi 
olla esimerkkinä!

Taajamanopeuksissa kypä-
rä suojaa erinomaisesti. Mo-
nelta tämä saattaa aikuisek-
si kasvaessa unohtua, vaikka 
esimerkkiä olisi kotona näy-
tettykin.

– Meilläkään parikymppi-
nen tytär ei meinaa kypärää 
pitää, mutta poika kyllä sitä 
käyttää, lapinlahtelainen Ja-
ri Tikkanen kertoo.

Poliisin huomiot pyöräily-
kypärän käytöstä ovat sa-
mansuuntaisia. Alakoulu-

laiset sitä vielä melko hyvin 
käyttävät, kun koulut siihen 
koulumatkojen osalta vel-
voittavat. Poliisikin osallis-
tuu alakoululaisille annet-
tavaan asennekasvatukseen 
järjestämällä liikenneturval-
lisuuspäiviä. 

– Asennetta on koetet-
tu kasvattaa melko tiiviis-
ti vuosien ajan. Se on pit-
käjänteistä työtä, komisario 
Arto Elomaa Iisalmen po-
liisiaseman valvonta- ja hä-
lytystoimintayksiköstä sa-
noo.

Kypärättä ajamiseen polii-
si puuttuu liikenteessä vaih-
televasti. Tieliikennelain-
säädännössä sanotaan, että 
kypärää on yleensä käytet-
tävä, mutta ilman kypärää 
ajamisesta ei määrätä ran-
gaistusta.

– Välillä on kampanjoita, 
joissa pysäytämme kaikki 
ilman kypärää ajavat. Mut-
ta voimme lähinnä neuvoa 
ja suositella kypärän käyt-
töä. Kypärän pitää myös ol-
la kunnolla kiinni.

Vanhemmilla ikäluokilla 
kypärän käyttö on Elomaan 
huomioiden mukaan vähäi-
sempää. He ovat pienestä pi-
täen tottuneet ilman kypä-
rää ajamaan.

– Säännöllisesti työmat-
kojaan pyöräilevät käyttä-
vät kypärää todennäköi-
semmin kuin satunnaisesti 
esimerkiksi kauppareissuja 
ajelevat henkilöt.

Ylä-Savossa poliisin tietoon 

”Kypärän käyttö ei muutu”

Kiuruvetiset Jasmin Kumpulainen (15) ja Jenna Kejonen (16) pyöräilevät harrastuksiin. Kypärää pidettiin päässä 
vielä alakouluaikoina. – Kai sitä tunsi yläkouluun siirtyessään olevansa niin iso, ettei kypärää enää tarvinnut, Jen-
na Kejonen kertoo.

Syksyllä esikoulun aloit-
tavan Aada Valtosen (6) 
perheessä Kiuruvedel-
lä pyöräillään päivittäin. 
Ilman kypärää ei Aada 
ajele.

Tiina Tynkkynen-Hieta

tulee vuosittain muutamia 
vakavampia onnettomuuk-
sia, jossa polkupyöräilijä on 
osallisena.

Riskialueita ovat risteyk-
set, ja varsinkin alueet, jois-
sa pyörätie jatkuu risteyk-
sen yli. Arto Elomaan mu-
kaan autoilijat huomioivat 
kolmion takaa paremmin 

muita autoja kuin kevyttä 
liikennettä.

Vaaratilanteita aiheut-
taa myös se, että polkupyö-
rät liikkuvat jalkakäytävil-
lä. Elomaa muistuttaa, ettei 
yli 12-vuotias pyörineen sin-
ne kuulu. Vaaratilanteita voi 
sattua myös koulujen lähei-
syydessä, missä ei aina vai-

vauduta suojatien kohdalle, 
vaan ajotietä ylitetään, mis-
sä sattuu.

– Näin kesäaikaan ei edes 
muisteta, että pimeään ai-
kaan pyörässä pitää ol-
la valo, Elomaa huomaut-
taa. Muiden on liikenteessä 
muuten vaikea pyöräilijää 
havaita.
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* Matkapuhelimesta soittaessa 8,21 snt/puh + 16,9 snt/min (23 % alv.)
Lankapuhelimesta soittaessa 8,21 snt/puh + 5,9 snt/min (23 % alv.)

Avoinna:
Ark.9-17, kesälauantaisin suljettu
Tutut myyjät palvelevat teitä
Kaarlo Huttunen lomalla 
Jari Luiro 050 4316 637
Hannu Jaloniemi 050 4357 075
Reijo Niskanen 050 4357 066 
Jouni Aittokoski lomalla
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