
 
 

SML KERHOTIEDOTE 11/2015, 18.12.2015 

 

1. SUOMEN MOOTTORILIITON VUOSIKOKOUS 23.04.2016  

 

SML:n vuoden 2016 liittokokous järjestetään Seinäjoella 23.04.2016.  

  

Muistutuksena liittokokouksen tärkeistä päivämääristä seuraavaa: 
 

Edustuskelpoisuus: Jäsenyhdistys, joka on tammikuun 31. päivään mennessä 

suorittanut kaikki maksut edelliseltä tilikaudelta, on oikeus lähettää 

liittokokoukseen enintään kaksi edustajaa. 
 

Esitykset: 

Asiat, jotka liiton jäsenyhdistys haluaa käsiteltäväksi liittokokouksessa, on 
esitettävä kirjallisesti liiton hallitukselle ennen helmikuun 1. päivää. 

 

Henkilöesitykset: 
Henkilöistä, joita jäsenyhdistys haluaa esittää liiton hallitukseen, tulee tehdä 

kirjallinen esitys ja näiltä esitetyiltä henkilöiltä tulee saada kirjallinen suostumus. 

Esitykset tulee toimittaa Suomen Moottoriliittoon ennen maaliskuun 1. päivää. 

 

2. SML AJAJALISENSSIEN MYYNTI KAUDELLE 2016 ON AVATTU 

SML:n ajajalisenssimyynti tulevalle kaudelle on avattu. Lisenssin voi ostaa SML:n 
verkkosivujen kautta. 

 

http://www.moottoriliitto.fi/ajajille/ajajalisenssit/  

 

3. SML AJAJALISENSSIN VAKUUTUSTURVA UUDISTUU KAUDELLE 2016 

SML:n ajajalisenssin tapaturmavakuutus, Sporttiturva, uudistuu vuodelle 2016. 
Sporttiturva on erityisesti urheilijoiden tarpeisiin räätälöity, OP-Pohjolan tarjoama 

määräaikainen vakuutus ja sen vakuutusturva on huomattavasti kattavampi kuin 

aiempina vuosina. Esimerkiksi akillesjänteen katkeamisesta aiheutuvat hoitokulut 

ovat Sporttiturvan korvauksen piirissä. 

Sporttiturvan keskeisimmät muutokset:  

o Tapahtumakohtaisen hoitokulujen korvaussumma on nostettu 8.500  

eurosta 15.000 euroon 

o 80 –vuoden yläikäraja on poistunut 

o Oikeus korvaukseen perustuu äkillisen tapahtuman aiheuttamaan 
vammaan  

o Aikaisemmin vahingon sattuessa tarvittiin ulkoinen tekijä, jotta vakuutus 

korvasi hoidon 

http://www.moottoriliitto.fi/ajajille/ajajalisenssit/


 
o Tapaturmaan ei tarvita enää ulkoista tekijää ja 

esimerkiksivoimanponnistuksen vuoksi syntynyt vamma korvataan ja 

hoidetaan 

o Korvauspiirissä on nyt myös esim. akillesjänteen katkeaminen 
o Hammasvamman hoidossa ei ole enää aikarajaa. Sen voi hoitaa kuntoon 

kun se urheilijalle tai aktiiviliikkujalle parhaiten sopii. 

o Alle 12 –vuotiaille on tarjolla oma kaikissa lajeissa korvaava vaihtoehto 
o Nyt myös ortopediset tuet ja sidokset kuuluvat vakuutusturvaan 

 

Hintojen osalta vakuutusmaksuissa on pieniä muutoksia johtuen tuotteiden 

sisällöstä. Viime vuonna vakuutusyhtiön tarjoamien kahden erillisen vakuutuksen 
sijaan tarjolla on yksi tuote, joka pitää sisällään aiempana vuonna tarjolla olleen 

paremman vakuutusturvan sekä yllä mainitut lisäykset, edullisempaan hintaan kuin 

vuonna 2015. 

Tapaturman sattuessa Sporttiturva-asiakkaidemme käytettävissä on 
valtakunnallisen kumppaniverkostomme hoitolaitosten lisäksi Helsingissä 

sijaitseva Omasairaala, joka hoitaa tuki- ja liikuntaelinten vammoja huippu-

urheiluun keskittyvien ortopedien johdolla. Omasairaalan valtakunnallinen 
sairaalaverkosto laajenee ja seuraava sairaala avataan Tampereelle kesällä 2016. 

 

Vakuutustuotteen tarkempi kuvaus löytyy sporttiturvan tuoteselosteesta sekä OP-

Pohjolan julkaisemasta videosta, joka löytyy linkin kautta. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=X7eTFSYU23w 

 
Lisenssitiedote: http://www.moottoriliitto.fi/uutiset/sml-ajajalisenssin-sporttiturva-

vakuutus-uudistuu-2016/  

 

4. SML AJAJANUMEROIDEN VAHVISTAMINEN KAUDELLE 2016 

Kauden 2016 ajajanumerot tulee vahvistaa 10.01.2016 mennessä, minkä 

jälkeen vahvistamattomat numerot vapautuvat. Vuonna 2015 varatut numerot on 
siis varattu näille ajajille 10.01.2016 asti (paitsi joissain A-luokkien 3-5 parhaan 

numeroissa) ja toisen numeroa ei saa vahvistaa vaihtamalla vain nimeä (voit 

tarkistaa 2015 listasta kenelle numero on varattu 10.01.2016 asti). 

Lisätietoja:http://www.moottoriliitto.fi/tiedotteet/kauden-2016-ajajanumeroiden-
vahvistaminen-on-avattu/ 

 Voit vahvistaa nykyisen ajajanumerosi KAIKISSA LAJEISSA PAITSI ROAD 

RACINGISSÄ JA SNOWCROSSISSA ruksaamalla lomakkeella "Vahvistan oman 
numeroni" -kohdan. Road Racingissä ja Snowcrossissa voi varata suoraan 

numeronsa ajajanumerosivulta. 

 
 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=X7eTFSYU23w
http://www.moottoriliitto.fi/uutiset/sml-ajajalisenssin-sporttiturva-vakuutus-uudistuu-2016/
http://www.moottoriliitto.fi/uutiset/sml-ajajalisenssin-sporttiturva-vakuutus-uudistuu-2016/
http://www.moottoriliitto.fi/tiedotteet/kauden-2016-ajajanumeroiden-vahvistaminen-on-avattu/
http://www.moottoriliitto.fi/tiedotteet/kauden-2016-ajajanumeroiden-vahvistaminen-on-avattu/


 
 

5.  ALUSTAVAT KV –KILPAILUT SUOMESSA 2016 

 

09.01.2016 Jääspeedway MM-karsinta, Ylitornio 
12.03. 2016 Snowcross MM, Jyväskylä 

12.-13.03.2016  MK -Enduro EM, Kemijärvi 

28.-29.05.2016 Motocross Junior EM -karsinta EMX65 / EMX85, Imatra 
10.-12.06.2016 Enduro MM, Heinola 

02.07. 2016 Speedway U21 EM Semifinaali, Varkaus (Varapäivä 03.07.) 

08.-10.7.2016 EM Drag Racing, Alastaro 

19.-21.08.2016  Road Racing IRRC, Imatra 
27.08.2016 Maarata MM, Forssa 

 

6. SML:N HALLITUKSEN JA TYÖVALIOKUNNAN SEURAAVAT KOKOUKSET 

SML:n hallituksen kokous 17.01.2016 

Muita alkuvuoden tapahtumia: 

05.03.2016  Lajien yhteinen kevätkokous 

23.04.2016  Liittokokous + hallituksen kokous 
 

 

 

Hyvää ja rauhallista joulua sekä vauhdikasta uutta vuotta 
toivottaa Suomen Moottoriliitto ry!!! 

 
 

                                             
 

 


