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Hyvää alkanutta vuotta 2018!  

 

Lajiryhmän toiminnan pääpaino kaudella 2018 tulee olemaan valmennustoiminnan kehittämisessä, 

näkyvyyden lisäämisessä ja sitä kautta kilpailujen osallistuja- ja katsojamäärien kasvattamisessa.  

Lajiryhmä toivoo kaikilta harrastajilta ja kilpailijoilta aktiivista osallistumista lajin kehittämiseksi. 

 

Lajiryhmä on kokoontunut talvella pari kertaa, marraskuussa ja tammikuussa. 

Palavereissa on käsitelty tulevia sääntömuutoksia, kilpailukalenteria, valmennusta ja maajoukkuetoimintaa 

 

Säännöt 

  Sääntömuutokset kaudelle 2018 on lähetetty Moottoriliittoon hyväksyttäväksi, ja ne on 

  luvattu takaisin tammikuun alkupuolella. Uudet säännöt julkaistaan moottoriliitonsivuilla heti 

  kun ne on hyväksytty 

Lajin näkyvyys 

Lajiryhmä teettää Trial-esitteen jaettavaksi tapahtumissa ja kisoissa. Esitteessä on tietoa 

lajista ja Suomen kilpailukalenteri. Lisäksi on hankittu yksi 3*3 m:n teltta ja kaksi banderollia 

joita voi käyttää tapahtumissa.  

Työn alla on myös sähköinen lajiesite sekä videomateriaalia. Lajiryhmä osallistuu ja avustaa 

mahdollisuuksien mukaan kaikkien lajin näkyvyyttä edistävien tapahtumien ja kilpailujen 

järjestämisessä. Järjestäjiä pyydetään lähettämään tietoa kaikista tapahtumista sähköpostilla 

trial.lajiryhma@moottoriliitto.fi 

X-racingin Jani Hovi on ilmoittanut laittavansa mielellään Trial-aiheisia juttuja verkkolehteen. 

Teksti ja kuvia voi lähettää jani.hovi@xracing.fi 

Valmiita lehtijuttuja ja kuvia kannattaa lähettää muihinkin alan medioihin (esim. offroadpro, 

moottoriurheilu.tv) ja paikallislehtiin.  

 

KERHOJEN TIEDOT PÄIVITETÄÄN MOOTTORILIITON SIVUILLE TAMMIKUUN AIKANA 

Lajiryhmä pyytää ilmoittamaan yhteystiedot 28.1 mennessä  

(kerho, yhteyshenkilö; puh.nro, sähköposti, ja mahdollinen www-linkki) 

Kausikysely 

 Kausikysely avataan helmikuun alussa. Lajiryhmä toivoo aktiivista osallistumista niin 

kilpailijoilta kuin harrastajilta. 

Kyselyssä kartoitetaan kuljettajien halukkuutta kilpailu- ja valmennustoimintaan kaudella 

2018 
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Messut ja tapahtumat 

  MP-messut järjestetään 2-4.2.2018 

Moottoriliiton osastolla trialin puolesta puhumassa ainakin Jörgen ja Veijo.  

 

Mylly Trial Kauppakeskus Myllyssä, Raisiossa 3-4.3.2018 

”Kauppakeskus Mylly Trial & Moottoripyöränäyttely” -tapahtuman järjestämisestä vastaa 

Turun Seudun Moottoriurheilijat. Viikonloppu sisältää useita ajonäytöksiä kauppakeskuksen 

sisälle Myllyntorille rakennettavalla rata-alueella. Kuljettajina toimivat aiempien vuosien 

tapaan Joa Hindren ja Timo Myöhänen sekä pari junioria.  

Mukana on myös espanjalainen fillari-trialin MM-mitalisti Javi Alonso.  

Kauppakeskuksen käytäville levittäytyä moottoripyöränäyttely esittelee puolestaan niin 

offroad- kuin katupuolen uutuuksia. 

Näyttelyn painotus on alan kauppiaiden ja maahantuojien valikoimassa, mutta kuka tahansa 

yksityinen henkilö voi tuoda veloituksetta pyöränsä näytille viikonlopun ajaksi.  

Myös tiimit, kilpailunjärjestäjät ja vastaavat voivat kysyä lisätietoja mukana olosta 

tapahtuman tuottajana toimivalta Marko Vihriältä, puh. 044 302 3166, 

marko.vihria@gmail.com. 

Lisäksi kauppakeskukseen rakennetaan lapsille sähkömopojen ajorata. 

 

Kauppakeskus Mylly Trial & Moottoripyöränäyttely on avoinna Myllyn aukioloaikojen 

mukaisesti ja yleisölle maksuton. 

  

http://www.moottoriliitto.fi/site/assets/files/1382/myllytrial_2018_juliste.pdf 

 

Lisätiedot: 

Marko Vihriä 

tapahtuman tuottaja 

Turun Seudun Moottoriurheilijat ry 

p. 044 302 3166 

marko.vihria@gmail.com 

www.facebook.com/KauppakeskusMyllyTrial 

www.kauppakeskusmylly.fi 

 

 

 Naisten ajotapahtuma 10-11.3.2018  

Turun seudulle järjestettävään naisten ajopäivään yritetään saada mukaan trialin edustajia  

 

X-Trial 5-8.7.2018  

X-trial tullaan järjestämään taas SM-viikkojen yhteydessä. 

Paikkakunta julkistetaan tammikuun lopussa.  
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Valmennukset  

  Lajileiri Espoossa 21-22.4.2018, kaikille harrastajille ja kisakuskeille 

  Junnuleiri Raaseporissa 23-27.7.2018, juniorikuljettajille 

  Lajileiri Jämsässä 18-19.8.2018 kaikille harrastajille ja kisakuskeille 

 

  Lisenssikuljettajille ja maajoukkuekuljettajille pyritään järjestämään valmennuksia  

  useammalla eri paikkakunnalla. Valmennuksen koordinoinnista vastaa Ossi ja Mikko.  

  Valmennusryhmiä ja paikkakuntia tarkennetaan kun kausikyselyn vastaukset on saatu 

Kertalisenssi 

Kertalisenssin hinnasta on keskusteltu moottoriliiton kanssa. Lajiryhmä selvittää 

kausikyselyssä voidaanko kertalisenssin hintaa alentamalla saada kilpailujen 

osallistujamäärät kasvuun.  

Kilpailuliivit 

Kilpailuliivit palautetaan kauden päätteeksi Lajiryhmälle.  

Kaudelta 2017 on vielä muutama kilpailuliivi maailmalla, liivien haltijoihin ollaan yhteydessä 

henkilökohtaisesti 
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Kisakalenteri 2018: 

 

SM                                                            Suomen Cup 

 

19.5.     Tervakoski                                  28.4.   Tervakoski 

9.6.       Jämsä                                           12.5.    Forssa 

21.7.     Jyväskylä                                      16.6     Kirkkonummi 

2.9.       Espoo                                            30.6.   Jyväskylä 

15.9.     Salo                                              1.7.     Jyväskylä 

6.10.     Kirkkonummi                                  1.9.    Espoo 

7.10.     Kirkkonummi, Joukkue 

 

PM 

25-26.8.2018  Ale, Ruotsi 

 

EM 

7-8.4 Espanja  Kaikki luokat 

26-27.5 Puola  (Youth + Women) 

7-8.7 Ranska  (Championship, Junior Cup,  40+) 

4-5.8 Italia  (Kaikki luokat) 

11-12.8 Belgia  (Kaikki luokat) 

 

Joukkue MM 

22-23.9 Tsekki 

 

MM 

19.5 Espanja 

2.6 Japani 

16.6 Andorra 

23.6 Portugali 

14.7 Ranska 

21.7 Belgia 

1.9 Iso-Britannia 

16.9 Italia 


