
 
 

SML KERHOTIEDOTE 1/2016, 29.01.2016 

 

1. SUOMEN MOOTTORILIITON VUOSIKOKOUS 24.04.2016  

 

SML:n vuoden 2016 vuosikokous järjestetään Seinäjoella aiemmasta tiedosta 

poiketen sunnuntaina 24.04.2016. 

 
Muistutuksena vuosikokouksen tärkeistä päivämääristä seuraavaa: 

 

Edustuskelpoisuus: Jäsenyhdistys, joka on tammikuun 31. päivään mennessä 

suorittanut kaikki maksut edelliseltä tilikaudelta, on oikeus lähettää 
vuosikokoukseen enintään kaksi edustajaa. 

 

Esitykset: 
Asiat, jotka liiton jäsenyhdistys haluaa käsiteltäväksi vuosikokouksessa, 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. 
 

Tiedotamme kokoukseen liittyvistä käytännön asioista kuten ilmoittautumisista 

SML:n verkkosivuilla osoitteessa: http://www.moottoriliitto.fi/sml/sml-
liittokokoukset/liittokokous-2016/  

 

2. KEVÄÄN LAJIPÄIVÄ 05.03.2016 HÄMEENLINNASSA, AULANGOLLA 

Moottoriliiton kevään lajien yhteinen lajipäivä järjestetään 05.03.2016 
Hämeenlinnassa Aulangolla. Kevään lajipäivän painopisteenä ovat kuluvan vuoden 

kilpailut ja tulevaisuuden suunnitelmat.   

SML:n lajipäivät järjestetään kaksi kertaa vuodessa ja päivän aikana käydään läpi 

yhteisiä lajien kehittämiseen liittyviä linjauksia. Yhteisen osion lisäksi lajit 
kokoontuvat erikseen omiin lajikokouksiinsa. 

 

Ilmoittautuminen avataan SML:n verkkosivuilla viikolla 5. 

 

3. MOTTI - JÄSENPALVELUHANKE ETENEE 

SML:n tietojärjestelmähanke on edennyt ja MOTTI –nimen saanut uusi 

jäsenpalvelujärjestelmä on edennyt jo testausvaiheeseen. Motti-jäsenpalvelu on 

toteutettu yhteistyössä Netcompin kanssa ja se on kokonaan SML:lle ja sen 

jäsenkerhoille räätälöity järjestelmä. Motti sisältää jäsenrekisterin, lisenssimyynnin 
ja kattavan kilpailuhallintajärjestelmän. Kilpailuhallintajärjestelmä otetaan käyttöön 

kevään aikana. 
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Pilottikerhojen tiedot on siirretty Motti- jäsenpalveluun. Pilottikerhojen 

testausvaiheen jälkeen järjestelmään siirretään niiden jäsenkerhojen tiedot, jotka 

on toimitettu tässä vaiheessa SML:lle. Jokainen jäsenkerho näkee järjestelmässä 

vain oman kerhon tiedot. Myös Sporttirekisterissä olevat lisenssitiedot siirtyvät 
uuteen järjestelmään ja vuoden 2017 lisenssimyynti toteutetaan MOTTI –

järjestelmän kautta. 

 
Toivotamme kaikki jäsenkerhot tervetulleiksi uuteen Motti-jäsenpalveluun.  

 

Lisätietoja on saatavilla SML:ta osoitteesta ari.raivonen@moottoriliitto.fi 

 

4.  ENDURON LAJIRYHMÄ ON NIMETTY 

Suomen Moottoriliitto ry:n hallitus on vahvistanut Johan Vornasen nimityksen 
enduron uudeksi lajipäälliköksi. Vornanen edustaa Vantaan Moottorikerho ry:tä. 

Hallitus vahvisti Vornasen esityksestä myös ryhmän muut jäsenet. 

 
Enduron lajiryhmään nimettiin lajipäällikkö Vornasen lisäksi Tarja Kaivolainen, 

Jarkko Valtonen, Jari Kakko, Pentti Tarkkala, Jakke Ojala ja Petteri Silvan. Myös 

uudet Enduron lajisäännöt on nyt julkaistu SML:n verkkosivuilla 

osoitteessa www.moottoriliitto.fi. Enduron kilpailukausi starttaa Karkkilan 
kansallisella kilpailulla 06.02.2016. 

 

5. SML MUKANA MP16 –MESSUILLA 

 
SML on mukana helmikuun ensimmäisenä viikonloppuna järjestettävillä MP16 

messuilla. SML:n osaston numero on 7K59 ja messujen aikana on mahdollista 

tutustua uuteen MOTTI –jäsenpalvelujärjestelmään sekä Mylaps –
ajanottojärjestelmään. Tervetuloa osastolle vaihtamaan kuulumisia! 

 

6. SUOMEN MOOTTORILIITTO RY (SML) JA SUOMEN MOTORISTIT RY 

(SMOTO) YHTEISTYÖHÖN 

 SML ja SMOTO ovat allekirjoittaneet sopimuksen yhteistyöstä järjestöjen välillä.  

Yhteistyön lähtökohta ja keskeisin tavoite on yhdessä tehtävä kansallinen ja 

kansainvälinen moottoripyöräilyä koskeva edunvalvontatyö. Sopimuksen 
tavoitteena on edistää ja kehittää molempien järjestöjen ja motoristien välistä 

yhteistyötä sekä vastata paremmin motoristien edunvalvonnan haasteisiin. 

Uutta yhteistyötä odotetaan innolla:   
”Nyt allekirjoitettu yhteistyösopimus on merkittävä, iloitsevat Suomen Moottoriliiton 

toimitusjohtaja Kurt Ljungqvist ja SMOTOn puheenjohtaja Marja Kuosmanen. 

Tämä yhteistyösopimus, jossa hyödynnetään molempien osapuolien 

ammattitaitoista motoristien edunvalvontatyötä, tulee vahvistamaan motoristien 
asemaa ja roolia tienkäyttäjäryhmänä, sekä laajentamaan molemmille osapuolille 

tarjottavia jäsenpalveluja ja-etuja. Tämä on tärkeä ja merkittävä lisäarvopalvelu 

jäsenistölle, jonka merkitys tulee kasvamaan” 

mailto:ari.raivonen@moottoriliitto.fi
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Sopimuksen mukaan mm. SMOTOlla on mahdollisuus esittää edustajansa FIM ja 
FIM Europen matkamoottoripyöräilyä koskevaan toimintaan SML:n mandaatilla. 

Näin SMOTOlle aukeaa kanava vaikuttaa suomalaisen matkamoottoripyöräilyn 

edistäjänä kansainvälisessä toiminnassa myös perinteisesti paremmin 
kilpaurheilusta tunnetuissa kansainvälisissä kattojärjestöissä. Sopimuksen myötä 

SMOTOn jäsenillä on myös mahdollisuus osallistua matkamoottoripyöräilyyn 

liittyvään FIM:n tai FIM Europen toimintaan. 
 

Myös aiemmin vuonna 2015 tiedotettu MoTukka –yhteistyö jatkuu edelleen. 

MoTukka –hanke on motoristeille suunnattu kriisiapupalvelu, joka sopimuksen 

kautta kuuluu myös SML:n jäsenpalveluihin. 

LisätietojaSML, Kurt Ljungqvist, toimitusjohtaja, kurt.ljungqvist@moottoriliitto.fi 

SMOTO, Marja Kuosmanen, puheenjohtaja, marja.kuosmanen@smoto.fi 
 

 

7. SUOMEN ENSIMMÄISESSÄ SM-VIIKOSSA JAETAAN YLI 400 SM-MITALIA 
 

Suomessa ensi kertaa järjestettävä SM-viikko on herättänyt paljon kiinnostusta ja 

historian ensimmäinen näin laaja monilajitapahtuma toteutuu erittäin laajasti. 

SML:n lajeista mukana on X-trial. 
 

Mukana on peräti 22 eri lajia ja kolmen päivän aikana jaetaan yli 400 SM-mitalia. 

Tapahtuma järjestetään Tampereella 12.-14.02.2016.  
 

SM-viikon 22 kilpailulajia ovat biljardi, darts, futsal, jousiammunta, judo, 

kahvakuula, kaukalopallo, keilailu, kriketti, miekkailu, ratagolf, ringette, shakki, 
sulkapallo, taekwondo, taido, tikkaurheilu, trial-pyöräily, ultimate, uppopallo, 

valjakkourheilu ja X-trial. X-trial kilpailu lauantaina 13.02.2016 Tampereen 

messu- ja urheilukeskuksessa klo 9.00-15.00  

 
Alustavan tiedon mukaan X-trial näkyy suorana lähetyksenä YLE TV2 kanavalla 

kello 14.00 -15.00.   

 
Lajiesittelyt ja lisätietoa osoitteessa www.sm-viikko.fi.  

 

SM-viikko sosiaalisessa mediassa hashtag #SMviikko 
Twitter: twitter.com/SMviikko 

Facebook: facebook.com/smviikko 

Instagram: @SMviikko 

 
Lisätietoja: 

SM-viikon pääsihteeri Esa Niemi, 0400 452 400 

SM-viikon tuottaja Hanna Iiskola-Kesonen, 0400 569 792 
 

http://www.moottoriliitto.fi/uutiset/suomen-ensimmaisessa-sm-viikossa-jaetaan-

yli-400-sm-mitalia/  
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8. SML AJAJALISENSSIN VAKUUTUSTURVA ON UUDISTNUT KAUDELLE 2016, 

VAKUUTUS KATTAA MYÖS OHEISHARJOITTELUN 

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. 
 

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/  

 

9. SML:N MX-KILPAILUNJOHTAJAN JA TUOMARISTON KOULUTUS NOKIALLA 

13.02.2016 

SML ja SML:n MX lajiryhmä järjestävät kilpailunjohtajan, valvojan ja tuomariston 

kertauskoulutuksen Nokialla Hotelli Edenin tiloissa lauantaina 13.02.2016Lisätietoja 
linkin kautta: 

http://www.moottoriliitto.fi/jasenkerhoille/koulutus/toimitsijakoulutus/mx-

kilpailunjohtajan-ja-valvojan-koulutus-tampereella-13.2.2016/  

 

10. FIM ENVIRONMENTAL STEWARD –KOULUTUS VANTAALLA  

SML ja FIM järjestävät yhteistyössä FIM:n Environmental Steward –koulutuksen, 

joka järjestetään Vantaalla Rantasipi Airportin tiloissa 27.-28.02.2016. Kurssi 

läpäisseet voivat toimia EM- ja MM-tason kilpailuissa FIM ympäristöpäällikkönä. 

Kurssikieli on englanti.  

http://seminars.fim.ch/default/public/seminarinfo/id/457 

Lisätietoja koulutuksesta saa SML:ta 

 

11. SML TOIMITSIJAKURSSIT VANTAALLA 09.04.2016 

SML järjestää AT-, BT-, ja K-katsastuskurssit Vantaalla 09.04.2016 Hotelli Airport 

Rantasipi Congress Centerissä. Ilmoittautumislomake ja lisätietoja löytyy linkin 
kautta SML:n verkkosivuilta. 

Linkki:  

http://www.moottoriliitto.fi/jasenkerhoille/koulutus/toimitsijakoulutus/dr-b-

toimitsijakurssi-helsinki-5.12.2015/  
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12. SML AJAJANUMEROIDEN VARAAMINEN 

Numeron varaaminen onnistuu oheisen linkin kautta: 

https://kisat.moottoriliitto.fi/hae_kilpailijanumeroa.php  

Lisätietoja numeroista saa SML:ta 

 

13. SML:N UUSIA JÄSENKERHOJA 

SML:n hallitus on käsitellyt kahden uuden kerhon jäsenhakemukset ja myöntänyt 

SML:n jäsenyyden seuraaville moottorikerhoille: 

Taivalkosken kelkkailijat Ry (Taike)  

Kymen Moottorikerho Ry (KyMoKe)  

 

14. UUTISIA KYMIRING OY:N HANKKEESTA 

Iitin kunnanvaltuuston hyväksymä Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava 
on tullut lainvoimaiseksi 12.01.2016. KymiRing Oy on tyytyväinen 

kaavoitusprosessin sujuvaan etenemiseen Iitin kunnan ja muiden 

viranomaistahojen kanssa. Päätös mahdollistaa KymiRing-hankkeen rakentamisen 
käynnistämisen. Yhtiö jatkaa aktiivisesti rahoitusneuvotteluita sekä julkisen että 

yksityisen sektorin kanssa. 

Kaakkois-Suomen Ely-keskus hyväksyi Ympäristövaikutusten arviointisuunnitelman 

syyskuussa 2014 ja sen pohjalta hankkeelle laadittu ympäristölupahakemus on 

käsittelyssä. 

Lisätietoja: 
Kari O. Sohlberg 

KymiRing Oy, hallituksen puheenjohtaja 

puh. 050 070 1200      
  

KymiRing Oy suunnittelee Iitin kuntaan hankekokonaisuutta, josta rakentuu 

Pohjois-Euroopan johtava ajokoulutus-, liikenneturvallisuus- sekä 

moottoriurheilukeskus. KymiRingin ajokoulutuskeskus käsittää monipuolisen 
ajoharjoitteluradan, jossa voidaan toteuttaa raskaan liikenteen, pelastus- ja 

puolustusvoimien ajoneuvojen ajokoulutusta sekä siviililiikenneajoneuvojen 

ajoharjoittelua. Moottoriurheilutoiminnalle suunniteltava kokonaisuus koostuu noin 
4,7 kilometriä pitkästä asfaltoidusta kansainvälisesti luokitellusta moottoriradasta, 

jonka yhteyteen kuuluu rallicrossrata. Lisäksi alueelle toteutetaan kartingrata sekä 

motocross-, speedway- ja endurorata. Alueella on tarkoitus toteuttaa 
rakennushankkeita, jotka käsittävät mm. hotellin, yrityspuiston, erillisiä 

tukitoimintatiloja sekä varikkoalueen ja palvelukeskuksen. Lisäksi hankealueelle 

toteutetaan tapahtumakenttä, joka sijoittuu moottoriradan sisäalueelle. 

Hankekokonaisuuden perustajaosakkaina ovat AKK Sports Oy, Suomen 

Moottoriliitto ry, A-Ahlström Oy ja Iitin kunta. Lisätietoja: www.kymiring.fi  

https://kisat.moottoriliitto.fi/hae_kilpailijanumeroa.php


 
 

15. SML:N KILPAILULUPAHINNASTO KAUDELLE 2016 

 

Kilpailulupahinnastoon ei tule muutoksia vuodelle 2016.  
 

 

16. SML ANSIOMERKIT JA TUNNUSTUKSET KERHOAKTIIVEILLE! 

Muistakaa SML:n ansiomerkit ja tunnustukset yhtenä vaihtoehtona aktiivisten 

kerhotoimijoiden palkitsemisessa! 

Lisätietoja löytyy oheisen linkin kautta aukeavalta sivulta. 

https://moottoriliitto-fi.directo.fi/ansiomerkit-ja-tunnustukset/  

 

17.  ALUSTAVAT KV –KILPAILUT SUOMESSA 2016 

 
12.03.2016 Snowcross MM, Jyväskylä 

11.-12.03.2016  MK -Enduro EC, 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.) 

19.-21.08.2016  Road Racing IRRC, Imatra 

27.08.2016 Maarata MM, Forssa 

 

18. SML:N HALLITUKSEN JA TYÖVALIOKUNNAN SEURAAVAT KOKOUKSET 

Muita alkuvuoden tapahtumia: 

04.03.2016 SML:n hallituksen kokous 
05.03.2016  Lajien yhteinen lajipäivä 

24.04.2016  Vuosikokous + hallituksen kokous 

 

 
Seuraava kerhotiedote julkaistaan 29.02.2016 

https://moottoriliitto-fi.directo.fi/ansiomerkit-ja-tunnustukset/

