
 
 
 
Moottoriurheilu.tv on AKK-Motorsport ry:n ja Suomen Moottoriliitto ry:n 
omistama tiedotusportaali, joka kokoaa suomalaisen moottoriurheilun 
yhdelle sivustolle. 
 
Nettisivu avattiin helmikuussa 2016 parantamaan suomalaisen 
moottoriurheilun näkyvyyttä ja edesauttamaan juttujen saamista julki 
valtamedioissa. Moottoriurheilun näkyvyydellä on suora vaikutus kilpailuiden 
katsojamääriin, kilpailijoiden sponsorisopimuksiin ja koko alan hyvinvointiin.  
 
Moottoriurheilu.tv-nettisivu sisältää: 
 
Tulospalvelun, ennakko- ja kilpailutiedotteet kaikista AKK:n ja SML:n alaisista 
SM- ja Suomen Cup -kilpailuista, Kuvapankin vapaasti julkaistavista kuvista, 
Henkilökuvia, haastatteluja ja blogikirjoituksia. Sivustolle avattiin syksyllä 2016 
TV-osio, jonka kautta näkyvät ilmaiseksi muun muassa MotoGP-kisakoosteet, 
rallin, motocrossin ja kartingin SM-kilpailukoosteet sekä WRC- ja F1-veneiden 
MM-koosteet. - 
 
Moottoriurheilu.tv lähettää noin 450 suomalaismedialle viikoittain (to-pe) 
uutiskirjeen, jossa kerrotaan viikonlopun moottoriurheilutärpeistä ja kilpailuiden 
jälkeen (la-su) kilpailutiedotteet.  
 
Sivuston kautta kuluttajat ja median edustajat saavat kaiken mahdollisen 
tiedon suomalaisesta moottoriurheilusta ilmaiseksi. 
 
Miten autat toimintaamme: 
 
Kilpailunjärjestäjä: 

- Kilpailuviikolla (ma-ke) toimita osoitteeseen media@moottoriurheilu.tv 
tietoa viikonlopun kilpailusta. Me teemme perustiedotteen, mutta mitä 
enemmän tarjoat tietoa, sitä laajemman tiedotteen voimme tehdä. Voit 
myös halutessasi toimittaa meille valmiin tiedotteen.  
 

- Heti kilpailun jälkeen toimita meille tulokset (jos mahdollista päivitetty 
pistetilanne), vähintään yksi valokuva sekä voittajan kommentin tai 
hänen yhteystietonsa. Voit antaa myös lisätietoa kilpailun kulusta tai 
toimittaa valmiin tiedotteen. 
 

Kilpailija 
- Mikäli olet voittanut kilpailun tai sinulla on jotain kerrottavaa kilpailusta, 

nopeutat toimintaamme, kun lähetät meille mailitse tai Facebookin 
kautta kommentin ja vaikka kuvan kilpailusta. 



 
Auta suomalaista moottoriurheilua saamaan paremmin näkyvyyttä!  
 

- Tarjoa juttuideoita meille ja muihin medioihin 
- Jaa ja tykkää moottoriurheilu-uutisista sosiaalisessa mediassa  
- Vieraile www.moottoriurheilu.tv -sivuston lisäksi myös muiden alan 

medioiden sivuilla (esimerkiksi nämä sivustot päivittävät jatkuvasti 
moottoripyöräurheilu-uutisia sivuilleen: www.bike.fi, www.bomber.fi, 
www.kopteri.com, www.motouutiset.fi, www.mpmaailma, 
www.offroadpro.fi, www.speedway.fi, www.xracing.fi sekä myös 
digilehtenä luettava www.moto1-fi) 

 
Huomioi, että emme odota sinun toimittavan meille täydellisiä tiedotteita. Me 
oikoluemme ja korjaamme kaikki meille toimitetut tekstit. Saamme usein 
kuljettajilta myös kuvan sekä ranskalaisin viivoin tietoa, mikäli he ovat 
esimerkiksi menestyneet kansallisessa kilpailussa tai ulkomailla ajetussa 
kilpailussa ja teemme sen pohjalta tiedotteen, jonka julkaisemme sivuillamme 
ja joka on vapaasti kuljettajan ja median käytettävissä. 
 
Videot toimivat erittäin hyvin, joten voit toimittaa meille videoita jaettavaksi 
Facebookissa tai julkaistavaksi Videot-sivullamme. 
 
 


