
 

MOTORISTIRISTEILY 2014 HELSINGISTÄ TALLINNAAN 

Tallink on ilmoittanut seuraavaa: ”Silja Europan tilalle Helsinki-Tallinna reitille siirtyy 7.8.2014 alkaen yhtiön 

uusin laiva Baltic Queen”. 

Aika: LÄHTÖ LAUANTAINA 01.11.2014 KLO. 18:30 

Paluu sunnuntaina 02.11.2014 klo. 16:00. 

Reitti: Helsinki – Tallinna – Helsinki. 

Laiva: BALTIC QUEEN 

(Laiva lähtee Länsisatamasta) 

RISTEILYN MYYNTIAIKA ON 15.7. – 26.9.2014. 

Päivitetyt tiedot ja risteilystä lisää osoitteessa http://www.smoto.fi/?p=1826 

  

MOOTTORIPYÖRIEN VAKUUTTAMINEN 

Moottoripyörien vakuutusmaksut puhuttavat jatkuvasti motoristeja. 

Vakuutusten vertailu eri yhtiöiden kesken on haastavaa. 

Moto-Ykkönen on julkaisut kattavan vertailun moottoripyörien vakuutuksista 2014. 

Jutun lopussa on vinkkejä siitä, mitä kannattaa huomioida vakuutusyhtiön valinnassa. 

Kiitokset Moto-Ykköselle ja Westy ”Tapio Vesteriselle” jutun julkaisuluvasta. 

Juttu on luettavissa SMOTOn web-sivulla osoitteessa http://www.smoto.fi/?p=1903 

  

SMOTO TÄYTTÄÄ 25 VUOTTA 

Jos sinulla on valokuvia, lehtileikkeitä ym. sähköiseen muotoon skannattua materiaalia, joka liittyy SMOTOn 

historiaan ota yhteyttä Leena Ryynäseen ja ilmianna itsesi. 

Leena kerää ja kokoaa syksyn juhliin, historiaamme liittyvää aineistoa. 

Materiaalia on nähtävillä syyskokouksen yhteydessä olevassa juhlassa ja Motoristiristeilyllä. 

Leenan tavoitat sähköpostilla osoitteesta leena.ryynanen@smoto.fi 

  

MP-ARPAJAISTEN 2014 PÄÄPALKINTO TUOMAS KESKI-KORSULLE 

Arvonta suoritettiin 5.8.2014. 

Voittajiin on otettu yhteyttä henkilökohtaisesti. 



SMOTOn MP-arpajaisten päävoittona ollut moottoripyörä matkasi tänä vuonna Turkuun Tuomas Keski-

Korsulle. Tuomas on harrastanut moottoripyöräilyä 20-vuotta. Voittoarvan hän osti Ilves-Meetingissä 

kesäkuun lopussa. Aivan ensimmäinen kerta voitto MP-arpajaisissa ei Tuomakselle ollut. 

Edellinen voitto on kymmenen vuoden takaa, silloin arpa toi lehden vuosikerran. Melkoinen harppaus siis. 

Voittaja piti saamaansa puhelinsoittoa ”vähän niin kuin huonona vitsinä ja yllärinä”. Pari päivää meni 

toipuessa uutisesta. Lopulta Tuomas valitsi voittojen joukosta BMW moottoripyörän. 

Päävoiton luovutus oli 16.8 2014 Jyväskylän Moottoriklubi ry:n järjestämässä 40-vuotista taivaltaan 

juhlineessa Kotas-Rallissa. 

Video päävoiton luovutuksesta SMOTOn Facebook sivulla, osoitteessa 

www.facebook.com/SuomenMotoristitRy 

Kuvitettu juttu on luettavissa SMOTOn web-sivulla osoitteessa http://www.smoto.fi/?p=1942 

  

SMOTO onnittelee kaikkia voittajia ja kiittää arpajaisiin osallistuneita. 

Vuoden 2015 Mp-arpojen myynti alkaa perinteiseen tapaan 2015 tammikuussa MP-messuilla Helsingissä. 

MP-arpaisten 2014 voitot ja voittajat: 

1. palkinto: Moottoripyörä. Arpa nro 2442. Tuomas Keski-Korsu, Turku 

2. palkinto: 300 EURO lahjakortti alan liikkeeseen. Arpa nro 487. Pori 

3. palkinto: 100 EURO lahjakortti alan liikkeeseen. Arpa nro 39. Helsinki 

4. palkinto: 100 EURO Storm Motor lahjakortti. Arpa nro 1268. Äänekoski 

5. palkinto: Bike vuosikerta. Arpa nro 1018. Keuruu 

6. palkinto: Bike vuosikerta. Arpa nro 1687. Forssa 

7. palkinto: Bike vuosikerta. Arpa nro 1323. Haapamäki 

8. palkinto: Bike vuosikerta. Arpa nro 385. Hämeenlinna 

9. palkinto: Bike vuosikerta. Arpa nro 1100. Riihimäki 

10. palkinto: MP-maailma vuosikerta. Arpa nro 270. Espoo 

11. palkinto: MP-maailma vuosikerta. Arpa nro 211. Turku 

12. palkinto: MP-maailma vuosikerta. Arpa nro 2082. Voltti 

13. palkinto: MP-maailma vuosikerta. Arpa nro 3752. Vaajakoski 

14. palkinto: MP-maailma vuosikerta. Arpa 1685. Forssa 

15. palkinto: Kopteri vuosikerta. Arpa nro 651. Hämeenlinna 

16. palkinto: Kopteri vuosikerta. Arpa nro 272. Tampere 

17. palkinto: Motorrad -Suomi vuosikerta. Arpa nro 2354. Seinäjoki 

18. palkinto: Moto Ykkönen vuosikerta. Arpa nro 519. Hinnerjoki 

19. palkinto: Bomber Magazine vuosikerta. Arpa nro 3486. Saarijärvi 

 

 

 

  



VUODEN 2014 HIDASAJON MESTARIT SELVILLÄ 

Vuoden 2014 SMOTO hidasajokisa pidettiin Konepyöräklubi ry:n järjestämässä Yyteri Meeting 

tapahtumassa 9.8.2014. 

Hidasajokisa ajettiin lauantaina puolen päivän aikaan, auringon paistaessa sopivasti matalalta. Osallistujat 

saivat harjoitella ensin itsekseen ajosuoritusta. Muutaman harjoituksen jälkeen ajettiin kilpailu, kelloa 

vastaan. Kilpailun juontajana toimi Simo Ruuska, jonka selostukset saivat yleisön nauramaan. Samalla 

kilpailijoiden suorituksiin tuli lisää jännitettä. 

Finalistien kesken kisa oli tiukka. Juha Kouvo ajoi Hajabusallaan ja Elias Ruutti harrikallaan hetken aikaa 

aivan rinnakkain. Kilpailussa tuli esille se, että hitaasti ajaminen ei ole moottoripyörästä kiinni, vaan 

kuljettajan harjoittelusta ja ajotaidosta. 

Hidasajokilpailussa radan pituus on 20 metriä ja leveys 1,5 metriä. Ratojen välissä oli noin 50 sentin 

levyinen ”turva-alue.” Kisan tarkoituksena oli ajaa rata mahdollisimman hitaasti pysähtymättä. Myös jalan 

irtoaminen jalkatapilta tai takapuolen nouseminen irti penkistä ovat virheitä, joista sakotetaan. 

Kilpailijoiden järjestys lopputuloksissa muodostui pudotuskisan perusteella eli virheitä enemmän tehnyt 

saattaa olla sijoitukseltaan huonompi, vaikka aika 20 metrin ajamiseen olisikin isompi. 

Tuloksissa hitain kuskin saama aika. 

SUOMEN HITAIN MOTORISTI 2014 tulokset: 

1. Juha Kouvo ajalla 53,55 sekuntia 

2. Elias Ruutti ajalla 44,74 sekuntia 

3. Tuomas Wessman ajalla 29,99 sekuntia 

4. Henri Sharsan ajalla 36,13 sekuntia 

5. Tiina Felt ajalla 28,34 sekuntia 

6. Martin Slavik ajalla 28,03 sekuntia 

Vuoden 2015 SMOTO hidasajokisa pidetään Konepyöräklubi ry:n järjestämässä Yyteri Meeting 

tapahtumassa. 

Kuvitettu juttu on luettavissa SMOTOn web-sivulla osoitteessa http://www.smoto.fi/?p=1925 

  

VALTTERI KORTESUOSTA VUODEN 2014 YOUNG RIDER 

Young Rider of the Year eli YROY 2014 pidettiin Vantaan vauhtipuistossa 26.-27. heinäkuuta. 

Tiukan pistelaskun jälkeen selvisi, että Valtteri Kortesuo voitti pääpalkintona olleen Aprilia 125 

moottoripyörän. 

Kilpailun kakkonen oli Jalmari Kortesuo ja hän voitti Michelinin rengassarjan. Kolmannen palkinnon pokkasi 

Tino Hietala ja hän voitti HANX 250€ lahjakortin. Tuomaristo päätti vielä antaa neljännen palkinnon ja sen 

voitti Pyry Collander. Neljäs palkinto oli MP69 kerhon järjestämät MotoSurvival ja Max22 koulutukset 

vuonna 2015. 

Kisassa oli tarkoituksena löytää kuluvan vuoden taitavin 16 – 22 vuotias moottoripyörän kuljettaja. 

Kisa aloitettiin alkukesästä esikarsinnalla eli internetissä täytettävällä ilmoittautumislomakkeella, jossa oli 

myös teoriakysymyksiä joiden avulla karsittiin useiden kilpailijoiden joukosta ne 20 nuorta, jotka sitten 



kutsuttiin karsintakisaan. Karsintakisasta valittiin kymmenen parasta kisaajaa loppukarsintaan. 

Kisan tarkoitus ei ole keulia eikä driftata vaan liikenteen sääntöjen mukaisesti harjoitellaan sellaisia taitoja, 

joilla moottoripyörän kuljettaminen helpottuu. Tällaisia harjoituksia ovat mm. hidasajo erilaisilla 

tienpinnoilla ja erilaisissa paikoissa, kuten esimerkiksi parkkipaikat ja risteykset. 

Oleellisin taito moottoripyörän kuljettamisessa on luonnollisesti moottoripyörän pysäyttäminen 

turvallisesti sekä nopeat väistämiset hätätilanteessa. Jarruttaminen ja väistäminen olivat myös mukana 

harjoituksina. Kilpailusuoritukset arvioitiin monen henkilön voimin. 

Kisaajat tekivät myös itsenäisesti tuomarien valitsemia harjoituksia ja harjoituksen suorittamisen jälkeen 

tuomarit pisteyttivät jokaisen osallistujan taidon sekä kehittymisen ajamisessa. 

Kisa oli tiukka ja loppumetreille asti ei ollut yhtään varmaa voittajaa. 

Tapahtuman järjestämisessä oli tänä vuonna muutama mutka matkassa, mutta itse karsinta ja loppukilpailu 

sujui erittäin hienossa kelissä, taitavien nuorien kuljettajien sekä vielä taitavampien kouluttajien ja 

tuomarien toimesta mallikkaasti. 

Kuvitettu juttu on luettavissa SMOTOn web-sivulla osoitteessa http://www.smoto.fi/?p=1878 

Lisää vuoden 2014 kilpailusta osoitteessa http://www.yroy.fi/ 

 

Vuoden 2015 YROY kisan valmistelut käynnistyvät vielä syksyn aikana ja tietoja tapahtumasta lisätään 

www.yroy.fi sivustolle sitä mukaan kun asiat saadaan sovittua. 

  

EUROOPPALAISTA LIIKENNETIETOUTTA MOBIILILAITTEISIIN 

Mikä on nopeusrajoitus Espanjan moottoriteillä? Missä maassa pitää käyttää keltaista liiviä? Missä maassa 

pitää olla mukana alkometri? 

Jos lähdet ajelemaan Euroopan alueelle, lataa puhelimeesi ilmainen ohjelma, mistä näet eri maiden 

liikennesääntöjä jne. EU tarjoaa palvelun ilmaiseksi osoitteessa: 

http://ec.europa.eu/transport/road_safety/going_abroad/index_en.htm 

  

GRAAFFINEN OHJEISTUS KERHOILLE 

SMOTOn hallitus on nähnyt tarpeelliseksi tehdä jäsenkerhoille graafisen ohjeistuksen, jolla helpotetaan 

kerhojen työtä, sekä yhtenäistetään SMOTOn näkymistä julkisuudessa. 

SMOTO uudisti logonsa keväällä 2014. Kerhojen tulisi käyttää uutta logoa. Sininen teksti valkoisella pohjalla. 

Jäsenkorteissa ym. tarvittavat logot on saatavissa SMOTOn sivulta http://www.smoto.fi/?page_id=1757 

  

VERTA PAKKIIN HALLITUSTI 2014 – KAMPANJA 

Kampanjan viimeinen päivä on 23.10.2014, jotenka on loppukirin aika. 

Menestyneimmät palkitaan Motoristi 2014 risteilyllä 1.11.2014 pidettävässä gaalassa. 

Kampanjan tärkeydestä muistutuksena Veripalvelun sivulta löytyvä ”Pekka Parkkila: Luovuttajasta potilaaksi 

ja takaisin” http://www.veripalvelu.fi/www/3418 



  

SPR JÄRJESTÄÄ ILMAISIA ENSIAPUKURSSEJA 13 PAIKKAKUNNALLA 

Kahden tunnin pikakoulutus, siitä miten toimia onnettomuustilanteessa ja antaa tarvittava ensiapu 

liikenteessä. Lisää HS:n jutusta osoitteessa 

http://www.hs.fi/kotimaa/a1408672284591?jako=469cdccd19e661188b5ae157907bc37c&ref=fb-share 

SPR:n sivut osoitteessa http://www.punainenristi.fi/ 

  

SMOTO ESILLÄ 

Suomen Motoristit ry:n syyskokous on Forsassa 18.10.2014 

Isäntänä toimii Forssan Matkamotoristit ry. http://fmm.suntuubi.com/# 

Motoristiristeily 1.-2.11.2014 

  

SMOTO UUTISET 

Tuoreimmat ja nopeimmat uutiset luettavissa osoitteesta http://www.smoto.fi/?page_id=9 

Kalenteri tapahtumista missä SMOTO näkyy osoitteessa http://www.smoto.fi/?page_id=413 

Muista seurata ja käydä tykkäämässä myös Facebookissa https://www.facebook.com/SuomenMotoristitRy 

-- 

29.8.2014 Suomen Motoristit ry - Tiedotus 


