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Mikä ihmeen MPEAK?

MPEAK = moottoripyöräilijän ennakoivan ajon koulutus

Liikenneturva (www.liikenneturva.fi ) on suunnitellut koulutuksen sisäl-
lön ja laatinut koulutuksessa käytettävät materiaalit ja harjoitukset

Kouluttajina toimivat kokeneet Liikenneturvan kouluttamat kouluttajat

MPEAK soveltuu jokakeväiseksi ajokauden aloittamiskurssiksi. 
Kurssilla käydään läpi olennaisimpia turvalliseen moottoripyöräilyyn 
liittyviä asioita: puhutaan mm. riskeistä, jotka liittyvät erityisesti 
moottoripyöräilyyn ja kerrataan moottoripyörän perushallintataitoja.

Ennakoivaa ajattelutapaa painottava MPEAK opettaa moottoripyöräilijälle
• taitoa arvioida omaa ajamistaan
• ennakoivaa ajattelu- ja ajotapaa
• moottoripyörällä ajamisessa tarvittavia perushallintataitoja



Rotary 
MPEAK 2018 
Kauhavan lentokentän alueella
5.–6.5.2018

Ajankohta on sopivasti ajokauden alussa 
5.–6.5.2018 (lauantai-sunnuntai).

Toteutuspaikkana Kauhavan lentokentän alue ja LSK Business 
Parkin tarjoamat loistavat puitteet.

Tarkoitettu (ja tarpeellinen) kaikille moottoripyörän ajoluvan 
omaaville motoristeille riippumatta henkilön ajokokemuksesta 
ja taidoista.

Sisältö perustuu Liikenneturvan materiaaleihin ja harjoituksiin 
sisältäen sekä teoriaa että runsaasti ajoharjoitteita. 

Kurssiohjelman ovat laatineet ja koulutuksesta vastaavat 
kokeneet MPEAK-kouluttajat.

Koulutuksessa painotetaan kentällä tehtäviä harjoituksia ja 
niissä tehtäviä toistoja.

Koulutuksessa käydään läpi ennakoivan ajotavan lisäksi 
moottoripyörän hallinnan perustaitoja: hidasajoa, jarruttamista, 
väistämistä, maantieajoa, kaarreajoa ja oikeita ajolinjoja.

Maantienopeusharjoitus toteutetaan lentokentän noin kolmen 
(3) kilometrin pituisella kiitotiellä yksi oppilas kerrallaan, 
jolloin hänellä on mahdollisuus itse valita haluamansa 
ajonopeus.

Oppilaat jaetaan ilmoittautumisen yhteydessä pyydettävän 
tiedon perusteella tasavertaisiin n. 10 oppilaan ryhmiin, mikä 
takaa mahdollisuudet runsaaseen harjoitteluun (toistoihin), 
välittömään henkilökohtaiseen palautteeseen ja myös lyhentää 
harjoitusten jonotusaikoja.
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Koulutuksen ajankohta on 5.–6.5.2018 (la-su). Kurssi alkaa lauantaina klo 9.30 
(ilmoittautuminen ja aamukahvit alkaen klo 8.30) ja päättyy n. klo 18.00. Sunnuntaina 
aloitamme klo 9.00 (aamukahvia tarjolla jo klo 8.30) ja kurssi päättyy n. klo 16.00.

Lauantain ohjelmassa ovat hidasajoon liittyvät asiat, maantieajoharjoitus (osittain 
hiekkatiellä), jarrutukset ja päivän päätteeksi lyhyt teoriaosuus.

Sunnuntain ohjelmassa ovat mm. nopea pujottelu ja väistäminen, kaarreajo ja ajolinjat. 
Lisäksi sunnuntaina on maantienopeusharjoitus kiitotiellä sekä joukko erilaisia 
”kertausharjoituksia”.

Koulutuksen toteutuspaikkana on kurssin ajan muilta toiminnoilta suljettu Kauhavan 
lentokentän alue ja lisäksi on käytettävissä LSK Business Parkin tarjoamat palvelut ja 
puitteet.

Kurssin hinta on 110€/henkilö/moottoripyörä sisältäen koulutuksen lisäksi aamukahvit, 
kaksi lounasta ja päiväkahvit. Kurssille on mahdollista osallistua myös kyytiläisen kanssa, 
jolloin toisesta henkilöstä veloitetaan 50€.

Kurssille ilmoittaudutaan verkkolomakkeella ”Rotary MPEAK –ilmoittautumislomake”. 
Lomake avautuu joko Rotary MPEAK-tapahtuman Facebook-sivulta (napsauta ensin 
”Lue lisää”-painiketta) tai Kauhava-Härmät Rotaryklubin verkkosivulta napsauttamalla 
linkkiä ”Rotary MPEAK – ilmoittautuminen”.

Ilmoittautumisen yhteydessä peritään 20€:n ennakkomaksu, jota ei palauteta. Lop-
pumaksu on suoritettava 20.4.2018 mennessä. Kurssille voidaan ottaa 40 motoristia ja 
ilmoittautuminen viimeistään 20.4.2018 mennessä. 
Koulutuksen läpikäyneet saavat osallistumisestaan todistuksen.

LSK Business Park tarjoaa kurssille osallistuville edullisen ja laadukkaan 
majoitusmahdollisuuden. Majoitustilat sijaitsevat samalla alueella kuin järjestettävä 
koulutus. Lisätietoa majoitusmahdollisuuksista ja muistakin palveluista löytyy verkko-
osoitteesta http://www.lentohotelli.fi 

Lisätietoja kaikista Rotary MPEAK-koulutukseen liittyvistä asioista seuraavasti:
• Facebook: www.facebook.com/RotaryMPEAK/
• Verkkosivu: piirit.rotary.fi /1380/kauhavaharmat
• Sähköposti: pertti.kemppainen@netikka.fi 
• Puhelin/SMS/WhatsApp: 040-730 9192 / Pertti Kemppainen


