
 
 

 

SML KERHOTIEDOTE 9/2014, 26.09.2014 
 

 
1. LAJIRYHMIEN SYYSKOKOUSPÄIVÄ 25.10.2014 
 

Lajiryhmien syksyn lajipäivä järjestetään lauantaina 25.10.2014, Vantaalla Airport 
Rantasipin tiloissa. Ilmoittautumiset ja lisätietoja tapahtumasta löydätte oheisen 

linkin kautta SML:n verkkosivuilta. 
 
http://www.moottoriliitto.fi/koulutus/kurssit/lajiryhmien-syyskokous-25-10-201/  

 
Kerhot voivat ilmoittaa omat edustajat mukaan ja viimeinen ilmoittautumispäivä on 

10.10.2014. 
 

 

2.  VUODESTA 2015 ENNÄTYSVILKAS KV-KISAKAUSI 
 

Vuodesta 2015 on muodostumassa ennätysvilkas KV-kisakausi Suomessa. KV -
kilpailuja tullaan näillä näkymin järjestämään useassa eri lajissa niin MM- kuin 
myös EM –tasolla. Lisätietoja itse lajeista ja kilpailupäivistä saadaan syksyn aikana. 

  
 

3. JÄSENILMOITUKSEN JÄTTÄMINEN MUUTTUI SÄÄNTÖMUUTOKSEN  
JOHDOSTA 

 

Vuoden 2014 liittokokous vahvisti uudet SML:n ry säännöt. Kerhojen 

vastuuhenkilöiden on hyvä tutustua uusiin sääntöihin, jotka löytyvät SML:n 

verkkosivuilta  

http://www.moottoriliitto.fi/suomen-moottoriliitto-ry/sml-ry-saannot/.  

 

Erityisesti jäsenilmoituksen jättäminen muuttuu. Vuoden 2014 vuosikokous vahvisti 

SML:n uudet ry säännöt. Pykälän 24 mukaan jäsenilmoitukseen tulee tästä lähtien 

liittää jäsenien nimet ja yhteystiedot. Jäsenilmoituksen jättämisestä tiedotetaan 

lisää kesän ja syksyn aikana.Jäsenkerhoja jotka eivät vielä ole jättäneet 

jäsenilmoitusta, pyydetään tekemään se pikaisesti. 

 

4. SML:N TURVAOHJE MOTORISTEILLE 

 

SML on laatinut yleisen turvallisuusohjeen aloitteleville motoristeille, jonka 

tavoitteena on painottaa turvallista asennoitumista moottoriurheiluun. Turvallisuus 

on kaikkien moottoriurheilijoiden yhteinen asia, jonka huomioiminen on tärkeä osa 

harrastamista. 

 

 Esite on kaikkien ladattavissa painokelpoisena SML:n verkkosivuilta osoitteesta 

http://www.moottoriliitto.fi/nuorisotoiminta/  
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5. SML MX KILPAILUNJOHTAJAN JA VALVOJAN KERTAUSKURSSI 01.11.2014 

 
SML järjestää uudistuneen MX-kilpailunjohtajan ja valvojan koulutuksen Vantaalla 

01.11.2014. Lisätietoja löydätte verkkosivuilta. 
 
http://www.moottoriliitto.fi/koulutus/kurssit/sml-mx-valvojan-ja-kilpailunjoht/ 

 
 

6. SML TOIMITSIJAKURSSIT TAMPEREELLA 15.11.2014 
 

SML toimitsijakurssit 15.11.2014 Tampereella. Lisätietoja löydätte verkkosivuilta. 
http://www.moottoriliitto.fi/koulutus/kurssit/sml-toimitsijakurssit-tampereell/  

 

 

7. SML TOIMITSIJAKURSSIT SODANKYLÄSSÄ 22.-23.11.2014 
 

SML järjestää yhteistyössä Sodankylän Moottorikerhon kanssa toimitsijakurssit 22.-

23.11.2014. Ilmoittautuminen on avattu SML:n verkkosivuille ja lisätietoja 
julkaistaan järjestelyjen edettyä. 

Lisätietoja 
http://www.moottoriliitto.fi/koulutus/kurssit/sml-toimitsijakurssit-sodankylas/ 

 
 

8. SML PALKINTOJENJAKO GAALA 2014 

 
Palkintojenjako gaala 2014 järjestetään 29.11.2014 Helsingin Musiikkitalolla. 

 Ilmoittautuminen avataan lokakuussa. 
 
 

9. MX- AJAJALISENSSIN KOULUTUSMATERIAALI ON PÄIVITETTY VUODELLE  
 2014  

 
SML MX-lisenssikoulutusmateriaali on päivitetty ja julkaistu SML:n verkkosivuilla.  

Materiaali on vapaasti kaikkien kerhojen käytettävissä ja sen voi ladata PDF 
muodossa oheisen linkin kautta. Muistakaa hoitaa koulutukset kuntoon omissa 

kerhoissanne! 
 
Kouluttajat voivat pyytää kokeen vastaukset SML:ta osoitteesta 

office@moottoriliitto.fi  
http://www.moottoriliitto.fi/?x523192=1162856  
 
 

10.  SML:N KERHO- JA JUNIORITOIMINNAN TILAISUUDET 

Kaikki kerhot, jotka ovat halukkaita järjestämään tilaisuuksia jäsenistölleen 

koskien junioreiden valmennusta tai muita tärkeitä kerhotoiminnan osa-alueita, 
voivat edelleen ilmoittaa halukkuudesta verkkosivuilla olevalla lomakkeella ja 
otamme yhteyttä asian tiimoilta. Tilaisuuden sisältö suunnitellaan kerhon 

tarpeiden mukaisesti. 
http://www.moottoriliitto.fi/nuorisotoiminta/juniori-ja-kerhotoiminnan-tilais/  
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Lisätietoja 

Ville Salonen 

puh: 0207 789 964 
sähköposti: ville.salonen@moottoriliitto.fi 

 
11. SPORT.FI, LIIKUNNAN JA URHEILUN YHTEINEN VERKKOSIVU 

 
Sport.fi on uusi kanava, joka kokoaa suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteen 

paikkaan. Valon, Olympiakomitean, Paralympiakomitean ja Kihun yhteistyönä 
syntynyt kokonaisuus edustaa suomalaisen liikuntakulttuuriin uutta 
toimintatapaa. 

 
Lisätietoja: www.sport.fi  

 
 

12. MENTAL SPORT -ILLAT  
 

Urheilijoiden vanhemmille, valmentajille ja tukihenkilöille tarkoitettu 

mentaalivalmennuksen koulutus.  
 

Lisätietoja SML:n verkkosivuilla.  
http://www.moottoriliitto.fi/?x26122=1207260  

 

 
13. JÄSENEDUT JA HOTSPORT UUDISTUS 

 
HUOM! Hotsport uudistus! 
 

Ykkösbonus –ohjelma päättyy ja tilalle tulee PINS-ohjelma 

Lisätietoja SML:ta sekä osoitteista: 

www.hotsport.fi , ja http://www.moottoriliitto.fi/jasenille/jasenedut/restel-

hotsport/   

 
Jäsenedut löytyvät SML:n verkkosivuilta: 

 
http://www.moottoriliitto.fi/jasenkerhoille/jasenedut/  

 

 
14. MIKA AHOLA – TIE TÄHTIIN KIRJA 

 
”Mika Ahola – Tie Tähtiin” –kirja on julkaistu ja hienoa 160 sivuista kirjaa voi 
tilata SML:n verkkosivuille avatun tilaussivun kautta. Kirjan työryhmässä ovat 

olleet Marika Ahola, Kikka Kuosmanen ja Tapio Salander. Kirjan tuotto menee 
Mika Ahola muistorahastoon ja tuotto käytetään rahaston linjauksen mukaisesti 

nuorten suomalaisten endurolupausten tukemiseen. 
 
Lisätietoja: office@moottoriliitto.fi  
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Tilaussivu: http://www.moottoriliitto.fi/suomen-moottoriliitto-ry/mika-ahola-
muistorahasto/mika-ahola-kirjan-ennakkotilaus/  

 

 

15. SML TIEDOTTAA MYÖS FACEBOOK:ssa 

 

Voit lukea kaikenlaisia tiedotteita Suomen Moottoriliitto ry:n facebook -sivuilta. 

Tavoitteena on tukea SML:n olemassa olevaa tiedotusta ja jakaa ajankohtaisia 

asioita sosiaalisessa mediassa suoraan harrastajille. 

 
https://www.facebook.com/pages/Suomen-Moottoriliitto-ry/458258260948837 
 

 
16. SML:N TYÖVALIOKUNNAN JA HALLITUKSEN KOKOUKSET 

 
SML:n hallituksen kokous 30.09.2014 

 

 
17. SML:N SÄHKÖPOSTIOSOITTEET OVAT MUUTTUNEET 

 
SML:n sähköpostiosoitteiden loppuosa on muuttunut ja nykyiset sähköpostit ovat 
muotoa etunimi.sukunimi(at)moottoriliitto.fi.  

 
Myös SML:n yleinen postiosoite on nykyään office(at)moottoriliitto.fi   

 
Suomen Moottoriliitto ry 
 

 
 

Seuraava kerhotiedote julkaistaan 31.10.2014 
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