
 
 

 

SML KERHOTIEDOTE 10/2014, 31.10.2014 
 

 
1. LAJIRYHMIEN SYYSKOKOUSPÄIVÄ JÄRJESTETTIIN 25.10.2014 
 

Lajiryhmien syksyn lajipäivä järjestettiin lauantaina 25.10.2014, Vantaan Airport 
Rantasipi hotellin tiloissa. Paikalla oli runsaasti osanottajia motocrossista, 

endurosta, cross countrysta, road racingistä, supermotosta ja ratalajeista. 
Kaikkiaan päivän aikana paikalla oli 121 henkilöä. 
 

Suomen Moottoriliitto ry haluaa kiittää lämpimästä kaikkia paikalla olleita hyvässä 
hengessä käydyistä avoimista kehityskeskusteluista sekä lajiryhmien jäseniä 

lajipäivän tehtävien hoitamisesta!  
 
Tilaisuuden lajikohtaiset tiedotteet tehdyistä päätöksistä ja linjauksista tullaan 

julkaisemaan SML:n lajiryhmien tiedotteissa lähiaikoina. 
 

Seuraava tilaisuus on 18.4.2015 Vantaalla. 
 

 

2.  ALUSTAVA KV-KALENTERI SUOMESSA 2015 
 

31.01. MM MAXXIS Super Enduro / SML / HMK – Pasila Messukeskus 
01.02. MM  MAXXIS Super Enduro / SML / HMK – Pasila Messukeskus 

21.02. EM MK-Enduro / Kouheron Kelkkailijat / Karstula 
22.02. EM MK-Enduro / Kouheron Kelkkailijat / Karstula 
28.02. MM Snowcross / Ilm. myöh. / Tuuri 

16.05. MM Speedway GP / Suomen Ratalajikerho / Tampere 
02.-05.07.  EM Drag Racing / FDBA / Alastaro 

08.08. EM Enduro / Jämsänseudun MK / Jämsä 
09.08. EM Enduro / Jämsänseudun MK / Jämsä 
 

 

3. KANNATUSJÄSENYYS 

 
Hallitus 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 
toimittajalisenssiin tai kilpailijalisenssiin.  
 
 

 
 

 
 



 
 
 

4. 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. Käytännössä tämä tarkoittaa nimen ja 

osoitetiedon ilmoittamista. Kerhon on myös hyvä pohtia s-postiosoitteen lisäämistä 

listaan SML:n tiedotteiden kannalta. Näin yksittäiset jäsenet saavat tulevaisuudessa 

esimerkiksi kerhotiedotteet suoraan omaan postiin. Jäsenkerhoja jotka eivät vielä 

ole jättäneet jäsenilmoitusta, pyydetään tekemään se pikaisesti. 

 

 

5. 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/  

 

 
6. 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/ 

 
 
 

7. SML TOIMITSIJAKURSSIT TAMPEREELLA 15.11.2014 

 
SML toimitsijakurssit 15.11.2014 Tampereella. Lisätietoja löydätte verkkosivuilta. 

http://www.moottoriliitto.fi/koulutus/kurssit/sml-toimitsijakurssit-tampereell/  
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8. 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/ 

 
 
 

9. SNOWCROSS-LEIRI ENONTEKIÖLLÄ 5.-6.12.2014 
 

Suomen Moottoriliitto järjestää snowcross –leirin Enontekiöllä 5-6.12.014. 
Kansainvälisiin kisoihin tähtääville Pro –kuskeille pidetään maajoukkueleiri 5-6.12. 

Muille luokille leiri on yksipäiväinen 6.12.2014. 
 
Lisätietoja ja ilmoittautuminen 

http://www.moottoriliitto.fi/valmennus/valmennusleirit/ 
 
 

 

10. SML PALKINTOJENJAKO GAALA 2014 

 
Palkintojenjako gaala 2014 järjestetään 29.11.2014 Helsingin Musiikkitalolla. 
Ilmoittautuminen on avattu SML:n verkkosivuille ja palkittaville lähetetään 

henkilökohtainen kutsu tilaisuuteen. Ilmoittautukaa pikaisesti!! 
  

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

 

11. 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  
 
 

12.  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 

 
13. 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  
 

 
14. MENTAL SPORT -ILLAT  
 

Urheilijoiden vanhemmille, valmentajille ja tukihenkilöille tarkoitettu 
mentaalivalmennuksen koulutus.  

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

 
 

15. 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/  

 
 

16. 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  
 
Tilaussivu: http://www.moottoriliitto.fi/suomen-moottoriliitto-ry/mika-ahola-

muistorahasto/mika-ahola-kirjan-ennakkotilaus/  
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17. 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 
 

 
18. SML:N TYÖVALIOKUNNAN JA HALLITUKSEN KOKOUKSET 

 
SML:n hallituksen kokous 29.11.2014 

 
Muita alkuvuoden tapahtumia: 

 
18.4.2015 Lajiryhmien kevätkokous 

19.4.2015 Liittokokous + hallituksen kokous 
 

 
19. 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 28.11.2014 
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