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Lauantai 28.10.2017, Vantaa 

Osallistujat: Veijo Matinaho Jörgen Nylund  Joa Hindren  

Betti Parkkonen Jussi Haapanen Mikko Mäkelä 

Tönis Ross  Jukka Kuusinen Kaija Kokko 

Kauko Kuusinen Martti Malmberg Harri Vanhala 

Kai von Plato  Sami Kymäläinen Jukka Parkkonen 

Sari Kiuru  Frej Öster  Tomi Heinonen 

Marianne Saatsi Katariina Vuorio  

 

Trial Lajipäivän avaus 

Veijo Matinaho avasi lajikokouksen ja esitteli lajiryhmän 

 

Lajipäällikkö: Veijo Matinaho 

Jäsenet:  

Jussi Haapanen, Ossi Jahn, Mikko Mäkelä, Betti Parkkonen, Jörgen Nylund, Joa Hindren 

Kausi 2017 

SM -Kilpailut   6 kpl  osallistujia n. 30/ kisa 

Suomen-Cup kilpailut  5 kpl  osallistujia n. 30-70 / kisa 

 Luokkavoittajat: 

Eliitti  Timo Myöhänen, HäMK 

A  Niko Nurmio, MP-taito 

B  Ilkka Oittinen, TeMK 

40+  Tommi Kallio, HäMK 

Super Cup  Ville Vihinen, M-SMK 

C-Super  Arttu Sämpi 

C-Super / Junnut  Arttu Sämpi  

SM-Joukkue  

A  MP-taito,  Leevi Lindqvist, Henkka Vierimaa, Mika Kivelä 

B  TeMK Leevi Paajanen, Ari Kyöstilä, Jörgen Nylund 

Parikilpailu  MP-taito Max Parkkonen, Anton Parkkonen 

  

Kaikki tulokset moottoriliiton sivuilta 

http://www.moottoriliitto.fi/lajit/trial/kilpailut/epavirallinen-sm-ja-suomen-cup-2017-

sarjataulukko/ 
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PM Kilpailut  järjestettiin Norjassa. Suomesta osallistui muutama kuljettaja ja joukkue saatiin kasaan 

Nuoriin sekä 40+-luokkaan 

Sijoitukset: 

Henkilökohtainen:  

Nuoret  Leevi Lindqvist  (5), Leevi Seppälä (9), Samuel Jääskeläinen (13) 

40+  Tommi Kallio (5), Pertti Teräsahde (11), Jörgen Nylund (18) 

  Joukkue:   

Nuoret (2)  Leevi Lindqvist, Leevi Seppälä, Samuel Jääskeläinen 

   Joukkueenjohtaja: Harri Oittinen 

40+ (4)  Jörgen Nylund, Pertti Teräsahde, Tommi Kallio, Jan Nylund 

   Joukkueenjohtaja: Suvi Haanpää 

 

EM-kilpailuja järjestettiin Hollanissa, Belgiassa, Latviassa, Saksassa ja Italiassa 

   

  Muutama Suomalainen kiersi kaikki kisat, joku osallistui pariin kilpailuun. 

 Osallistujat ja kokonaiskilpailun sijoitukset 

Euroopan Mestaruus luokka 

  Leevi Lindqvist (19), Henkka Vierimaa (20)  

40+ Sami Kymäläinen (2), Ilkka Oittinen (6)  

  Staffan Floessel (13) , Hannu Heinikoski (16) 

 Youth Samuel Jääskeläinen (11), Mikko von Plato (14) 

 Youth International (yhteispisteitä ei lasketa) 

  Max Parkkonen  

 

 

Tapahtumat 

Trial näytös kauppakeskus Myllyssä, Raisiossa keräsi reilusti katsojia 

MP-taidon taitoajoissa oli sähkömopokuljettajia lähes 20 

MP-taidon junnuleirillä yli 60 osallistujaa 

X-Trial Tampereen Ratinasta lähetettiin suorana Ylellä 

Sari Kiurun järjestämä Naisten ajopäivä Tervakoskella oli huikea menestys! 
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Katsastus 

  Ville Salonen SML ja Harri Vanhala kertoivat moottoriliiton linjauksesta 

  koskien teknisiä sääntöjä. 

  SML:n linjaus on että pyritään noudattamaan kaikissa lajeissa kansainvälisiä 

 sääntöjä. 

  MIKSI MELUPÄÄSTÖJÄ MITATAAN? 

 

  Moottoriurheilu on Suomessa tiukentuvien sääntöjen ja määräysten vuoksi enenevissä 

  määrin viranomaisten ja yksittäisten henkilöiden tarkkailun kohteena.  

  Tekemällä omatoimista, etupainotteista seurantaa varmistetaan toiminnan säilyminen 

  olemassa olevissa paikoissa.   

  Moottoriurheilun jatkuvuuden kannalta, lajista riippumatta, on tärkeää ajaa, 

  harjoitella ja kilpailla annetuissa rajoissa.  Motocrossissa ja Endurossa tilanne karkasi käsistä 

  ja kesti yli 10 vuotta saada tilanne kuriin.  

  Kun mitataan itse säännöllisesti äänet, on valmiina dokumentoituna todellinen äänitaso.   

   

  Viranomaisille ei riitä perusteluksi että ajetaan metsässä tai että muualta kuuluu kovempaa 

  ääntä. Yksikin moottoriurheilua vastustava henkilö voi saada aikaan suuria ongelmia ja ne 

  voidaan kumota vain todellisilla tietopohjaisilla vastineilla. Jollei niitä ole, voi viranomaiset 

  teettää mittaukset ulkopuolisilla tahoilla. 

  Äänet ei ole tällä hetkellä trialissa ongelma, mutta ei haluta että sellaista tuleekaan. 

  Mittareita saa lainata SML:lta ja Lajiryhmä tutkii mahdollisuutta ostaa oma mittari. 

   

  TURVALLISUUS 

Keskusteltiin umpinaisen takajarrulevyn tarpeellisuudesta.  

Umpinaisen takajarrulevyn käyttö perustuu turvallisuuden lisäämiseen;  

Onko tarpeellinen jos ”vasta” yksi tai kaksi vahinkoa käynyt?  

– Mikä on sopiva määrä menetettyjä sormia? Onko umpinaisen takajarrulevyn, suojapellin 

tai tarran hankinta kynnyskysymys kilpailuun osallistuttaessa? 

”Vakiopyöriä” myydään edelleen myös avonaisella takarattaalla ja ilman stumpparinappia 

 

Harri Vanhala painotti vielä kypärän tarkastuksen tärkeyttä.  

 

Lajiryhmä ehdottaa kv-sääntöjen käyttöönottoa ohjaavana kaudella 2018 ja määräävänä 

2019 
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Peruuttamien ja mopon sammuminen jaksolla 

  Kausikyselyn perusteella 54% kannattaa PM-sääntöjen käyttöönottoa. 21% kannattaa  

  MM-sääntöjä (nonstop).  

 Trial on taitolaji jossa tarkoitus on ajaa jalat tapeilla. Nyt junnut opetetaan alusta 

  asti siihen että vaikeassa paikassa istutaan alas ja potkitaan jaloilla eteenpäin. Sama mopon  

  jaloilla kääntely jatkuu helposti vielä A-luokassakin. 

  Onko junnuille liian iso harmitus jos tulee 5? Onko junnujen jaksot pääasiassa sellaisia ettei 

  peruutusvitosia tule.   

  Voidaanko sammutussääntö ottaa käyttöön myös junnuluokissa joissa sähkömopoja?   

  Sähkömopokin voi ”sammua” jos stumpparin-naru irtoaa. Myös SM-luokissa voi ajaa 

  sähkömopolla (esim. Tönis) 

  Sähkömopolla saatu hyöty ei ole niin iso että kannattaa tehdä eri säännöt SM ja S-Cup 

  luokkiin. 

  

  Lajiryhmä ehdottaa peruuttamis ja moponsammuttamissäännön muuttamista kaudelle 2018: 

  Mopon sammuttaminen jaksolla jalkamaassa -> 5 vp 

 Peruuttaminen jalkamaassa -> 5 vp 

 

Palkinnot 

  Keskusteltiin onko palkinnot tarpeen jokaisessa luokassa:  

  C-Luokissa kaikille kuljettajille pokaali. Muissa luokissa esim. narumitali.  

  Palkinnot hankkii ja niistä päättää aina järjestävä kerho.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Lajipäivämuistio 28102017 

 

 

 

 

 

Luokkajako 

  Keskusteltiin luokkien muuttamisesta SM-kisoihin. 

  SM-kisojen alaikäraja pois. 

  NUORET ajaa SM-kisojen yhteydessä ja samat nuolet kuin B (uusi luokka TR3/TR3J 

  Nuoret kerää kilpailussa sekä TR3 että TR3J-luokan kokonaispisteitä. 

 40+ luokasta poistetaan alaikäraja, vaikeustaso pysyy (uusi luokka TR4) 

 SC:in tasoa lasketaan hieman jotta hyvät yleisen kuskit voi osallistua  

Luokat 

SM 

 TR1  (Eliitti) 

 TR2  (A) 

 TR3 / TR3J  (B) 

 TR4  (40+) 

 TR5  (SC) 

Suomen Cup 

40+ 

B (A, E)   

C-Super 

C-Yleinen 

C-Vapaa 

JM-luokat 

 

Kuutiotilavuus 

C-luokkien kuutiotilavuuden korotuksesta on keskusteltu useampana vuonna. 

Vuoden 2017 tuloksista voidaan huomata ettei 125 cc saa jaksoilla hyötyä vaan ajotaito 

ratkaisee.  

80 cc pyörien saatavuus edelleen huonolla tasolla. 125 cc saatavuus sekä uutena että 

käytettynä parempi.  

125 cc llä ajamisen ei katsota huonontavan junnujen ajotaidon kehitystä. Kuutiotilavuus ei 

ratkaise, vaan harjoittelun määrä ja laatu. 

 

Liivit Keskusteltiin kilpailuliivien tarpeellisuudesta. Helpottaa tuomarityöskentelyä ja katsojien on 

  helpompi seurata kuskeja. Kilpailuliivien käyttöä jatketaan kuten aikasemmin.  

  Halutessaan voi teettää itselleen oman ajopaidan josta pitää käydä selvästi ilmi luokka ja  

  numero.  

  Lajiryhmä tekeetästä tarkemman ohjeistuksen.  

  Kilpailuliivit palautetaan 30.11 2017 mennessä Ossi Jahnille Siirappitie 6, 02460 Kantvik 

  palautumattomasta kisaliivistä laskutetaan 30 € 
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Valmennus 

Suomen Moottoriliitto järjestää testileirin Vierumäellä. Leiri on tarkoitettu tavoitteellisille, 

ulkomaille tähtääville kuljettajille. 

Lisätietoja leiristä joulukuussa 

Lajiryhmä järjestää 2 leiriä kaudella 2018 

  Keväällä Espoossa ja Syksyllä Jämsässä. Leiri on tarkoitettu kaikille harrastajille. 

  Osallistujat jaetaan taitotason mukaisiin ryhmiin ja jokaiselle ryhmälle järjestetään  

  valmennusta. Leirin hinta 25-30 €/pv sis valmennus ja lounas. 

   

  Lajiryhmä koordinoi harjoituksia eritasoisille lisenssikuljettajille  

  ja yhteisharjoituksia eri paikkakunnilla. 

  

X-Trial X-Trial järjestetään 5-8.7.2018, paikkakunta on vielä avoin. 

  Trial on SM-viikkojen seuratuimpia lajeja ja YLE lähettää suorana X-trialin finaalin.  

  Tapahtuma on lajiryhmävetoinen. SML:ltä saadaan tapahtumaan  

  markkinointiraha jonka suuruus selviää myöhemmin. (v. 2017 ”jokunen tonni”) 

 X-trialin kautta lajin näkyvyyttä ja tunnettuutta voidaan kasvattaa huimasti. 

 

Lisenssit 

Keskusteltiin Kurt Ljungqvistin kanssa lisensseistä ja kilpailulupamaksuista.  

Kysyttiin onko mahdollista saada kertalisenssin hintaa alas jolloin saataisiin enemmän 

kokeilijoita kilpailuihin. Kurre lupasi keskustella muiden lajien kanssa ja selvittää asiaa.  

Kysyttiin voidaanko Kilpailuluvan hintaa saada alas.  Lupamaksun pitää olla kaikille lajeille 

tasapuolinen. 

Kilpailulupamaksujen kanssa on tehty töitä vuosikaudet ja työtä jatketaan. Moottoriliitto 

ottaa vastaan ehdotuksia ja hyviä ideoita. 

Motti  

 Motti on Moottoriliiton jäsenpalvelu. Kerhojen on liityttävä mottiin ennen joulukuun alkua 

  jotta jäsen voi saada lisenssin vuoden vaihteen jälkeen. 

  Kerhojen tulee ilmoittaa jäsenestä Nimi ja osoite 

  Lisäksi suositellaan sähköpostiosoite sekä junnujäseniltä (alle 15 v) syntymäaika.  

  Motissa tunnistautuminen sähköpostilla ja salasanalla. Tunnus on henkilökohtainen ja myös 

  jokaiselle kilpailevalle alaikäiselle lapselle on luotava oma tili lisenssin hankintaa varten.  

  Koulutus Tampereella 11.11 ja 9.12 Vantaalla 
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