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Enduron lajiparlamentti   
(Muistio smlenduro.fi huomautuksin) 
 
 
 Aika: 20.11.2010 klo 10 – 15:15, katsastuskoulutus 15:15 – 16:15 
 
 Paikka: Mäntsälän kunnantalo, Heikinkuja 4, Mäntsälä 
 

Läsnä: Lajiryhmän jäsenistä Juha Nuuttila, Jarkko Valtonen,   
                                Marko Koskela, Mia Aho 

 
Kerhon edustajat: liite 1 
 
 

1. Lajiparlamentin avaus 
 

Juha Nuuttila toivotti kaikki tervetulleeksi ja esitteli päivän ohjelman. 
       
 
2. Mennyt kausi 2010 

 
Jarkko esitteli tilastotietoa menneestä kaudesta. 
 

 Kilpailujen määrä 16 (15 vuonna 2009) 

 Keskeytyksiä 12,7% (12,8%) 

 Poisjääntejä 10,1 (12,9 %) 

 Ajajia ennätykselliset 841 (833) 

 Suurin kilpailu NRT 335 (NRT 316)  

 Loukkaantuneita 24 (19)  

 A-luokkaan nousi 13 ajajaa (16) 
 

Keskusteltiin V60-luokan perustamisesta. 
Loukkaantuneiden määrä herätti keskustelua, todettiin kuitenkin että 
loukkaantumiset ovat olleet yksittäisiä tapauksia. Ylipäätänsä endurokilpailussa on 
loukkaantuneiden määrä vähäinen osallistujamäärään verrattuna. 
( Partiokilpailuna ajettu Kärme Kustaan kiemurat ei sisälly näihin tilastoihin. 
smlenduro.fi huom.) 
 

3. Vuoden 2010 tulokas 
 

Vuoden tulokas –palkinto, Oskun pytty, jonka ovat lahjoittaneet Enduron Ystävät, 
jaetaan nuorelle, enintään 20-vuotiaalle kuljettajalle, joka kauden alussa ei vielä 
kilpaile A-luokassa. Vuoden 2010 tulokkaana palkittiin Joonas Heimonen. 

 
 
4. Vuoden 2010 kilpailu 
 

Lajiryhmä antoi Vuoden kilpailu–arvonimen Rauman Seudun Moottorikerhon 
29.8.2010 järjestämälle kilpailulle. Ehdokkaina olivat myös SsMK ja Kitee-MC. 
RaSMK:n käsiohjelma oli esimerkillinen ja tämän johdosta siitä tullaan tekemään 
PDF-versio myös smlenduro.fi –sivustolle muille kerhoille nähtäväksi. Suomen 

http://kotisivukone.fi/files/smlenduro.palvelee.fi/tiedostot/ts-racing_enduro_29_8_2010_-_ksiohjelma.pdf
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Moottoriliiton viestintävastaava Heidi Niskanen jakoi palkintolaatan RaSMK:n 
edustajille. 

5. SMLENDURO.FI 
 

Enduron lajiryhmä ja Racegear Finland ovat tehneet sopimuksen SM-kilpailujen  
tiedotuksesta ja markkinoinnista kaudelle 2011. 
 
Jari Peltola Racegear Finlandista esitteli tulevalla kaudella SM-kilpailujen 
tiedottamisessa käytettävää endurosivustoa (www.smlenduro.fi).  
Samaista sivustoa on myös mahdollista käyttää muissakin kilpailuissa. 
 
Tarkoituksena on parantaa kilpailujen tiedotusta ja saada Endurolle näkyvyyttä.  
Palvella paremmin katsojia, kilpailijoita ja kumppaneita. 
 
SM-enduron tiedottaja Tuija Nieminen esittäytyi. Tuijan tehtäviin kuuluu 
ennakkotiedotteiden, tulosuutisten ja kuljettajahaastatteluiden tekeminen 
smlenduro.fi –sivustolle. Lisäksi kilpailujen tiedotteet lähetetään alan, alueellisten ja 
valtakunnallisten medioiden sekä STT:n käyttöön.  
 

 
6. ISDE 2011 

 
Sirpa Nuutinen ja Heidi Niskanen esittelivät Suomessa 8. – 13.11.2011 ajettavan 
ISDE-kilpailun järjestelyjen kulkua. Samalla katsottiin ISDE-kilpailun mainosvideo. 
Lisätietoa kilpailusta löytyy internet-sivuilta www.isde2011.com 
 
 

7. Enduron kilpailukalenteri ja valvojat 2011 
 

Käsiteltiin vuoden 2011 kilpailukalenterin ja kilpailujen valvojalistan luonnos. 
 
Paikalla olleiden järjestävien kerhojen edustajat esittelivät kauden 2011 kilpailujaan. 
 
Keskusteluissa esitettiin, että kaikki kauden SM-kilpailut huomioitaisiin SM-pisteitä 
laskettaessa. 
 
 

8. Kiinteät numerot kausi 2011 
 

Arvottiin kiinteät numerot kaudelle 2011:  
 

 
21. Riku Riiheläinen 
22. Tuomas Ahonen 
23. Riku Nikander 
24. Pentti Nurminen 
25. Marko Tarkkala 
26. Petri Pohjamo 
27 Roni Nikander 
28. Samuli Aro 
29. Jari Pulkkinen 

http://www.smlenduro.fi/
http://www.isde2011.com/
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30. Oskari Kantonen 
31. Valtteri Salonen 
32. Jari Mattila 
33. Lauri Pohjonen 
34. Eero Remes 
35. Janne Suominen  
36. Lauri Salonen 
37. Petteri Silvan  
38. Marko Leponiemi 
39. Paavo Honkanen 
40. Joonas Heimonen 
 
Tiimit voivat kysellä kuljettajilleen kiinteitä numeroita. Lajiryhmä käsittelee 
jokaisen hakemuksen/pyynnön erikseen. Kiinteää numeroa hakevan 
kuljettajan täytettävä tietyt kriteerit ( A-luokassa, osoittanut riittävän nopeuden 
oikeukseen kiinteääan numeroon ja toimiva tiimi.) 
 

 
 

9. Sääntömuutosehdotukset  
 

Muutosehdotus Urheilusäännöstön kohtaan: 
 

Lisäys kohtaan 031.4 Trial ja enduro 
 

- Siirtokilvessä pitää olla tukeva pohja, kilven on oltava suorassa. 
 
 

Muutosehdotus enduron lajisääntöihin kohtaan: 
 
 

Korjaus kohtaan 061.13.3 Aikarangaistukset 
 

- Valojen käyttämättömyydestä kilpailutilanteessa (tieliikenteessä) annetaan 
ensimmäisestä rikkeestä varoitus ja samassa kilpailussa toisesta 
virhepisteet (100). 

 
Lisäys kohtaan 061.11.1 Ulkopuolinen apu 

 
- C-, D-, K- ja V50 -luokkien huollossa kaudella 2011 saavat huoltomiehet 

tehdä kaikkia huoltotoimia lukuun ottamatta renkaanvaihtoa. Se tulee 
kuljettajan tehdä itse.  

 
Lajiryhmälle esitettiin, että aikarangaistuksissa käytettävä virhepisteet nimitys 
muutettaisiin enemmän tarkoitusta vastaavan nimiseksi. 

 
 

10.  Nuorten valmennusryhmä ja harrastetoiminta 
 

Liitosta ei tällä kertaa edustajaa, mutta Juha Nuuttila kertoi valmennusryhmä 
toiminnasta. 
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Harrastetoiminta herätti keskustelua. Kerhoilla on päävastuu harrastetoiminnan 
kehittämisessä. Liitosta mahdollista saada ohjaajakoulutusta, josta vastaa Ville 
Salonen.  
 
 

11.  B-toimitsijakoulutus 
 

Tarkoituksena on järjestää tammikuussa enduropainotteinen B-toimitsijakoulutus. 
Koulutuksen ajankohdasta tiedotetaan esim. SML:n lajiryhmän sivuilla. 
 
 

12. Kansainväliset asiat  
 

Hannu Häkkälä kävi läpi EM- ja MM-kilpailuja sekä kansainvälisiä asioita. 
 
EM- ja MM-kilpailujen kalenteri: 

2-3.4.2011 Espanja, Ponts MM 

9-10.4.2011 Portugali, Figueira da Foz MM 
23-
24.4.2011 Espanja, Ourense EM 

7-8.5.2011 Unkari,Tokod EM 
14-
15.5.2011 Italia, Francavilla di Sicilia MM 
14-
15.5.2011 Puola, Rembertow EM-CC 
28-
29.5.2011 Unkari, Bér EM-CC 

4-5.6.2011 Romania,Slanic Moldova  EM 
11-
12.6.2011 Turkki, Fethiye MM 
18-
19.6.2011 Kreikka, Meteora MM 

9-10.7.2011 Slovakia, Zaskow EM-CC 

9-10.7.2011 Romania, Buzau MM 

3-4.9.2011 Andorra, Sant Julia MM 
16-
18.9.2011 Ranska, Riom es Montagnes   EM-finaali 

1-2.10.2011 Ranska, Mende MM 

 
EM-tukikilpailu järjestetään 19.3.2011 Kuhmoisissa. (Peruttu. smlenduro.fi  huom.) 
 
 

13.  Päijänne ajo 2010 
 
Erkki Laimio esitteli vuoden 2010 päijänne ajoon osallistuneille tehdyn kyselyn 
tulokset. Tulokset ja kysely nähtävissä myöhemmin smlenduro.fi –sivustolla. 
(Julkaistaan  Päijänne ajon ilmoittautumisen aikaan. smlenduro.fi. huom.)  

 
 
14. Cross Country 
 

Cross Country työryhmän lajipäällikkö Reijo Kivelä kertoi Cross Country lajin 
toiminnasta ja suunnitelmista kaudelle 2011.  
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Kaudella 2011 ajetaan Suomen Cup-pisteistä (yleinen luokka). Kauden neljän 
parhaan kilpailun tulokset lasketaan loppupisteisiin. 
 

07.05.2011 Parolannummi ISDE-tukiryhmä  
18.06.2011 Joutsa, ISDE-tukiryhmä / JoMK 
16.07.2011 paikka avoin, K-SMK 
03.09.2011 Heinola, HeMK 
17.09.2011 Morva, J-SMK 
01.10.2011 Kitee,  Kitee-MC 
 
CC-työryhmä on päättänyt, että kauden 2010 CC-kilpailujen B-luokan 
menestyneimmistä 10% nostetaan yleiseen ja harrasteluokasta 20% B-
luokkaan kaudelle 2011. Kaikkien 2010 CC-kilpailujen tulokset ovat pohjana 
luokitus asioissa. Näillä toimilla saadaan riittävää vaihtoa luokkiin.  
 
 

15.  Muut asiat 
 

Ilmoittautuminen 
 
Keskusteltiin ilmoittautumismaksujen etukäteen maksamisesta. Tällä hetkellä osa 
ilmoittautuneista kilpailijoista jättää osallistumismaksun maksamatta tai se tulee 
myöhässä, joka taas aiheuttaa kisan järjestäjälle ylimääräistä työtä.  
Kaudelle 2011 selvitetään, onko mahdollista maksaa ilmoittautumismaksu heti 
ilmoittautumisen yhteydessä ns. verkkomaksuna. Tällöin kilpailijan nimi näkyy 
lähtöluettelossa heti maksun suoritettuaan.  
Tällä käytännöllä myös poistetaan ns. turhat poisjäännit kilpailuista ja kilpailija voi 
olla varma että maksu on suoritettu. 
 

 
16.  Kilpailujen katsastus 

 
Lopuksi käytiin kilpailujen katsastuksessa toimiville henkilöille läpi kaudella 
2011 katsastuksessa painotettavista asioista.  Tarkoituksena on yhtenäistää 
katsastuksen linjaa kaikissa kilpailuissa. 
 
Kaudella 2011 asioita joihin tulee kiinnittää erityistä huomiota katsastuksessa: 
 
- Numerokilpien väriin ja numeroiden kokoon tulee puuttua. Numeroiden 

minimikorkeus on 80 mm ja selkeä fontti on Humanist 521 Bold BT (True 
Type). Numero yksi, tulee olla ilman sakaraa (I).  

- Nopeusmittarin tulee olla kiinnitettynä. (enduron lajisäännöt kohta 061.2.1) 
- Ajovalot tulee tarkistaa ja pitää löytyä E-hyväksyntä etu- ja takavalosta. Ns. 

kalustespotti–valoja ei tule hyväksyä. Erityisesti Päijänne-ajossa tulee 
kiinnittää valojen toimivuuteen ja säännönmukaisuuteen katsastuksessa ja 
joka aamu lähdössä. Sekä kilpailun aikana kypärävalojen käyttöä 
siirtymillä. 

- Kypärien kunto ja tyyppihyväksyntä tulee tarkistaa, tarvittaessa antaa 
kehotus ostaa uusi seuraavaan kilpailuun. (urheilusäännöstä kohta 
033.3.1) 
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- Äänien mittaus tulee suorittaa kaikista kilpailuun osallistuvista 
moottoripyöristä. 

- Valvojan tehtävä on tarkkailla katsastusta ja sen oikeaa toimintaa. 
- Tehotarkkailuun sääntökohta 061.2.1 enduron lajisäännöt:  

Pyörän asiakirjoista on käytävä ilmi myös moottorin teho ja kuutiotilavuus, 
mikäli ajajan ajokortti asettaa rajoituksia pyörän teholle ja/tai 
kuutiotilavuudelle. Kilpailija tulee allekirjoittamaan todistuksen, että 
moottoripyöränsä on ajokorttiluokkaansa vastaava. Varsinaista 
tehotodistusta ei vaadita. 

- Valkokilpisen pyörän rekisterikilpi ei saa olla pienempi kuin punakilpisen 
pyörän rekisterikilpi. 

- Kaikissa tieliikennekilpailuissa on pidettävä valoratsia. Valoratsia tulee 
pitää ennen huoltoa ja korjauskehotuksen saaneiden kilpailijoiden 
moottoripyörät tulee tarkistaa huollon jälkeen uudelleen. 

 
Kuljettajille tullaan tiedottamaan katsastuksessa painotettavista asioista. 
Moottoriliitolta toivotaan tiedotetta asian osalta järjestäjille. 
Kuljettajalle annetut huomautukset tulee katsastuksessa kirjata. 
Kehitellään yhdenmukainen pohja katsastukseen käytettäväksi. 
 
Ehdotettiin lajisääntöihin katsastuksen osalta muutosta seuraavasti:   

 

Kukin moottoripyörä on katsastettava kilpailun järjestäjän ilmoittamana 
ajankohtana, kuitenkin viimeistään 45 min (aikaisemmin 30 min) ennen omaa 
lähtöaikaa. Katsastuksesta myöhästynyttä ajajaa rangaistaan 60 sekunnin 
aikarangaistuksella. 
Katsastukseen kuuluvat paperikatsastus ilmoittautumisen yhteydessä ja 
moottoripyörän tekninen katsastus. 
Jos ajaja saapuu katsastuksen niin myöhään, että hänen lähtöaikansa on alle 
20 minuutin (aikaisemmin 10 minuutin) kuluttua, häntä ei enää päästetä 
mukaan kilpailuun.  

 
 
 
 

Pöytäkirjan vakuudeksi 
 
Mia Aho 
 
 
Seuraa tiedottamista näistä aiheista osoitteessa www.smlenduro.fi  
 

http://www.smlenduro.fi/

