
 
 

SML KERHOTIEDOTE 8/2015, 25.09.2015 

 

 
 

1. SML:N LAJIEN SYKSYN LAJIPÄIVÄ LAUANTAINA 24.10.2015 

 
Moottoriliiton lajien (RR, DR, MX, SMO, EN, CC, TR, RA) yhteinen syksyn lajipäivä 

järjestetään lauantaina 24.10.2015, Vantaalla Rantasipi Airport Congress Centerin 

tiloissa. Tilaisuus alkaa aamukahvilla klo 9.30 ja päättyy noin 16.15. Jokaisella 

kerholla on mahdollisuus nimetä kolme (3) edustajaa (suositus) per laji.  
 

Kaikki kilpailunjärjestäjien edustajat sekä valvojan tehtävissä toimivat ovat 

tervetulleita mukaan. Ilmoittautumiset SML:n verkkosivuilla olevan sähköisen 
lomakkeen kautta. 

 

HUOM! Tilaisuus on maksuton. Mikäli tilaisuuteen ilmoittautunut henkilö jää pois 
tilaisuudesta, eikä ilmoita asiasta etukäteen 22.10. mennessä, laskutetaan henkilön 

moottorikerholta päivän kokouspaketin hinta. 

 

Ilmoittautuminen ja lisätietoja: 
http://www.moottoriliitto.fi/koulutus/kurssit/syksyn-lajipaiva-24-10-2015/ 

 

 
2. SML PALKINTOJENJAKO GAALA 2015 

 

Palkintojenjako gaala 2015 järjestetään 28.11.2015 Helsingissä Grand Marina 
Congress Centerissä. Muutoksena aiempiin vuosiin, vuoden 2015 gaalassa tullaan 

palkitsemaan kolme parasta ajajaa SM- sekä Suomen Cup –luokista. Lisätietoja 

julkaistaan lähempänä tilaisuutta SML:n verkkosivuilla. Jokaiselle palkinnon saajalle 

lähetetään henkilökohtainen kutsu. 
Illalliskortit: 75 € / aikuinen, 50 € / 13-18-vuotiaat ja 28 € / alle 13-v, sisältäen  

illallisen, alkumaljan sekä ruokajuomat ja kahvin avec´illa. 

 
http://www.moottoriliitto.fi/suomen-moottoriliitto-ry-gaala-2/ 

 

 
 

3. KERHOJEN KILPAILUHAKEMUKSET VUODEN 2016 KILPAILUKALENTERIIN 

 

Nyt on korkea-aika hakea kilpailuja vuodelle 2016. Vielä ehtii mukaan kun toimit 
pikaisesti. Jäsenyhdistykset voivat ilmoittaa halukkuutensa järjestää kilpailuja 

kaudella 2016 ja samassa yhteydessä esittää toivomukset päivämääristä. SML 

pyytää kerhoja lähettämään tiedot pikaisesti SML:n toimistolle. Alustava 
päivämäärä on ollut 31.8. 

 

Lomake:  

 
http://www.moottoriliitto.fi/lomakkeet/sahkoiset_lomakkeet/jasenkerhojen-

kilpailut-sml-kilp/  

http://www.moottoriliitto.fi/koulutus/kurssit/syksyn-lajipaiva-24-10-2015/
http://www.moottoriliitto.fi/suomen-moottoriliitto-ry-gaala-2/
http://www.moottoriliitto.fi/lomakkeet/sahkoiset_lomakkeet/jasenkerhojen-kilpailut-sml-kilp/
http://www.moottoriliitto.fi/lomakkeet/sahkoiset_lomakkeet/jasenkerhojen-kilpailut-sml-kilp/


 
 

Lisätietoja: 

Jussi Pitkähalme 

jussi.pitkahalme@moottoriliitto.fi  
puh: 0207 789 962 

 

 
4. JÄSENREKISTERI-, LISENSSIMYYNTI-, JA KILPAILUHALLINTA-

JÄRJESTELMÄ  

 

Suomen Moottoriliiton on tehnyt sopimuksen jäsenrekisteri-, lisenssimyynti- ja 

kilpailuhallintajärjestelmän hankkimisesta Netcomp Oy:ltä.  Uusi järjestelmä on 

räätälöity Suomen Moottoriliitto ry:lle. Uusi järjestelmä mahdollistaa jäsenistölle 

useita päivittäistä järjestö- ja kilpailutoimintaa helpottavia palveluja. 

Uusi järjestelmä otetaan käyttöön asteittain ja nyt käytössä oleva sporttirekisteri 

poistuu käytöstä sitä mukaa, kuin uusi järjestelmä saadaan käyttöön. Vuoden 2016 

lisenssimyynti toteutetaan sporttirekisterin kautta.                          

 

Uuden järjestelmän jäsenrekisteri- osio on valmiina vuoden 2015 loppuun 

mennessä. Nyt mukana olevien pilottikerhojen tiedot siirretään KITI:stä SML:n  

 

toimesta uuteen järjestelmään. Lisenssimyynti- ja kilpailuhallintajärjestelmä tulee 

käyttöön huhtikuun 2016 aikana. SML tiedottaa kaikkia jäseniä uudistushankkeen 

vaiheista ja etenemisestä.  

 
Lisätietoja: 

Ari Raivonen 

ari.raivonen@moottoriliitto.fi 
 

 

5. SML:N YMPÄRISTÖPALKINNON HAKU ON ALKANUT 

SML:n ympäristöpalkinnon haku on avattu! SML:n ja AKK:n lanseeraamaa 
ympäristöpalkintoa koskeva haku päättyy 01.11.2015 ja palkinnon hakemista 

koskevat ohjeet ja hakulomake löytyvät SML:n verkkosivuilta osoitteesta 

http://www.moottoriliitto.fi/ymparistotyo-tutkimukset-ja-kyse/sml-

ymparistopalkinto/ 
 

Suomen Moottoriliitto ry ja AKK Motorsport ry jakavat kaksi vuosittaista 

ympäristöpalkintoa, yhden molempien lajien puolelta.   
 

Nyt kaikki ympäristöhankkeet rohkeasti mukaan tavoittelemaan 1000 € 

rahapalkintoa, joka jaetaan SML:n palkintojenjakogaalassa 28.11.2015 

Lisätietoja: 

Ville Salonen 

ville.salonen@moottoriliitto.fi 

 

mailto:jussi.pitkahalme@moottoriliitto.fi
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6. SML ANSIOMERKIT JA TUNNUSTUKSET KERHOAKTIIVEILLE! 

Vuosi on jälleen kääntymässä loppupuolelle ja kerhot järjestävät vuosikokouksia 

vuoden päätteeksi. 

Muistakaa SML:n ansiomerkit ja tunnustukset yhtenä vaihtoehtona aktiivisten 

kerhotoimijoiden palkitsemisessa! 

Lisätietoja löytyy oheisen linkin kautta aukeavalta sivulta. 

http://www.moottoriliitto.fi/ansiomerkit-ja-tunnustukset/ 

 

7.  SML:N TOIMITSIJAKURSSIT MIKKELISSÄ 14.11.2015 

 

SML järjestää toimitsijakurssit Mikkelissä 14.11.2015 Hotelli Cumuluksen tiloissa. 
Kouluttajana toimivat Hannu Häkkälä, Heikki Salokannel ja Ville Salonen ja 

ohjelmassa ovat AT-, BT- ja K-katsastuskurssit. Ilmoittautuminen kursseille 

tapahtuu oheisen linkin kautta sähköisellä lomakkeella. 
 

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

 

8. MX-VALVOJAN JA KILPAILUNJOHTAJAN KOULUTUS TAMPEREELLA 

21.11.2015 

A-lisenssiä uusiville toimitsijoille tarkoitettu MX -painotteinen kurssi. Kurssi 
vedetään uudistetun sisällön mukaisesti ja kouluttajana toimii Erkki Heikkinen. 

Kurssi järjestetään 21.11.2015, Tampereella Cumulus Koskikadun tiloissa. 

Päivä alkaa klo 9.30 ja päättyy noin klo 19.00. Ilmoittautuminen ja lisätietoja 
oheisen linkin kautta. Myös muiden lajien edustajat ovat tervetulleita! 

 

http://www.moottoriliitto.fi/koulutus/kurssit/mx-valvojan-ja-kilpailunjohtajan/  

 

9. URHEILIJOIDEN AMMATINEDISTÄMISSÄÄTIÖN APURAHAHAKU 

KÄYNNISSÄ 

Urheilijoiden Ammattienedistämissäätiön (URA) tarkoituksena on edistää 
urheilijoiden ammattiin valmistumista ja pyrkiä turvaamaan aktiiviuransa 

päättäneiden urheilijoiden koulutustausta.Tarkoitustaan säätiö toteuttaa jakamalla 
vuosittain opiskeluapurahoja kansainväliseen menestykseen tähtäävien tai 

aktiiviuransa jo päättäneiden huippu-urheilijoiden ammattiin valmistavaan ja 

tutkintoon tähtäävään opiskeluun. 

Lukuvuoden 2015-2016 apurahojen haku on meneillään ja päättyy 
30.9.2015. Apurahapäätökset valmistellaan lokakuussa samanaikaisesti 

OKM:n kesälajien urheilija-apurahapäätösten kanssa. URA-säätiön hallitus 

tekee päätökset apurahansaajista marraskuussa 2015. Päätöksenteon 

jälkeen pidetään seminaari, jossa apurahansaajat julkaistaan.  

http://www.moottoriliitto.fi/ansiomerkit-ja-tunnustukset/
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Tästä hakulomakkeeseen.  

URA-säätiön asiamies:  

Jukka Tirri, p. 0447800213, ura@noc.fi 

 
Lisätietoja: 

 

http://www.sport.fi/huippu-urheilu/urheiluakatemiat/opinto-ja-

uraohjaus/ammattienedistamissaatio 

 

10. FIM ON JULKAISSUT PIIRROKSET MX-RATOJEN PESUPAIKKOJEN   

RAKENTAMISEKSI 

 
Kansainvälinen moottoriliitto FIM on julkaissut piirrokset rata-alueiden pyörien 

pesupaikkojen rakentamiseksi. Piirrokset löytyvät MX-lajisivulta oheisen linkin 

kautta; 
http://www.moottoriliitto.fi/lajit-ja-lajiryhmien-sivut/motocross/ 

 

11. MOOTTORIRATOJEN TURVAKILPIEN POHJAT ON LADATTAVISSA SML:N 
SIVUILTA 

 
MX-Safety -ryhmän laatimat, moottoriradoille tarkoitetut turvakilpien pohjat on 

ladattavissa SML:n Motorsport Safety -sivuilta. Kilvet on suunniteltu MX-radoille, 

mutta vastaavanlaiset tietokilvet lisäävät turvallisuutta kaikilla 
moottoriurheiluradoilla. Jokainen radan ylläpitäjä vastaa kilpien tilaamisesta ja 

kuluista. 

 
http://www.moottoriliitto.fi/turvallisuus-motorsport-safety/ 

 

12. KANNATUSJÄSENYYS 

 

SML:n hallitus on päättänyt SML:n ry sääntöjen mukaisesti kannatusjäsenyydestä. 
Kannatusjäsenmaksut määriteltiin seuraavasti: Yritykset 500 €, yhdistykset 250 € 

ja yksityiset henkilöt 50 €. 

 
Kannatusjäsenyys ei oikeuta kilpailujen järjestämiseen SML:n luvalla eikä 

kannatusjäsen tai kannatusjäsenyhteisön jäsen ole oikeutettu SML:n 

toimitsijalisenssiin tai kilpailijalisenssiin.  
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13.  HALUATKO JÄRJESTÄÄ KOULUTUS- VALMENNUSTOIMINTAA?  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/  

 

Lisätietoja:  

Ville Salonen 

puh: 0207 789 964 

ville.salonen@moottoriliitto.fi 

 

14. SML:N HALLITUKSEN JA TYÖVALIOKUNNAN SEURAAVAT KOKOUKSET 
 

SML:n hallituksen kokous 02.10.2015 

SML:n työvaliokunnan kokous 23.10.2015 
SML:n hallituksen kokous 28.11.2015 

 

 

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 

 

 
 

 

Seuraava kerhotiedote julkaistaan 30.10.2015 
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