
 
 
 

SML KERHOTIEDOTE 1/2014, 09.01.2014 
 

1. JÄSENILMOITUKSET 2014 
 

Vuoden 2014 jäsenilmoitukset tehdään verkkosivuilla olevan lomakkeen kautta. 

Jäsenilmoituksessa ilmoitetaan jäsenmäärät 31.12.2013 tilanteen mukaisina ja 

palautetaan SML:oon viimeistään 31.01.2014 mennessä. 

 
Lomake löytyy oheisen linkin kautta. 

http://www.moottoriliitto.fi/lomakkeet/sahkoiset_lomakkeet/jasenilmoi
tus-kaudelle-2014/ 

 

 
2. SML LIITTOKOKOUS 2014 

 

SML:n vuoden 2014 liittokokous järjestetään Jyväskylässä 26.04.2014 

Kylpylähotelli Rantasipi Laajavuoressa, Laajavuorentie 30, 40740 JYVÄSKYLÄ. 

 
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. 
 

Hallituksen erovuorossa ovat seuraavat henkilöt: 
 
Puheenjohtajana on toiminut Juhani Halme (HäMK) 

2. varapuheenjohtajana on toiminut Sirpa Nuuttila (P-HMKK). 
 

jäsenet:  
 

Nita Korhonen, Konneveden MK/UA ry 
Ari Levomäki, Rauman Seudun Moottorikerho ry 

Jussi Roine, Oulun Moottorikerho ry 
Henri Saari, Heinolan Moottorikerho ry 
Pentti Tarkkala, Riihimäen Moottoripyöräkerho Kahvakopla ry 
Tero Ylianttila, Lapin Moottorikelkkailijat ry 

http://www.moottoriliitto.fi/lomakkeet/sahkoiset_lomakkeet/jasenilmoitus-kaudelle-2014/
http://www.moottoriliitto.fi/lomakkeet/sahkoiset_lomakkeet/jasenilmoitus-kaudelle-2014/


 
 

SML:n verkkosivuille on avattu ”Liittokokous 2014” –sivu, jolta tulee löytymään 
kaikkien ehdolla olevien henkilöiden henkilökuvat ja terveiset jäsenistölle sitä 

mukaa kuin ne saapuvat SML:oon. 

http://www.moottoriliitto.fi/suomen-moottoriliitto-ry/liittokokous-2014/  
 

 
3. SML MUKANA MP14 MESSUILLA HELSINGIN MESSUKESKUKSESSA 

 

SML on jälleen perinteisesti mukana 31.1. -02.02.2014 Helsingin 
messukeskuksessa järjestettävillä MP14 –messuilla.    
 

http://web.finnexpo.fi/Sites1/MP/Sivut/default.aspx  
 

Messujen ohjelmassa on Supercross SM-sarjan avauskilpailu. 
 
 

4. SML:N AJAJALISENSSIEN HINNAT VUODELLE 2014 
 

SML:n kauden 2014 ajajalisenssien ovat myynnissä verkkosivuilla. 

www.moottoriliitto.fi. Ne ajajat, jotka ovat merkanneet sähköpostiosoitteen 

tietoihinsa, ovat saaneet esitäytetyn lomakkeen suoraan sähköpostiinsa. Kerhon 

vaihdosta, ota yhteyttä SML:oon. 

 

 

5. JÄSENREKISTERIHANKE  
 

Uudella jäsenrekisterillä tarjotaan kerhoille helppoa ja reaaliaikaista jäsentietojen 
hallintaa. Jäsentietojen seuranta ja tilastointi ilman viivettä helpottavat jäsenien 

tavoittamista sekä tiedottamista.  
 

Tällä hetkellä massa-ajot ovat hieman viivästyneet ja tavoitteena on saada viive 
selvitettyä tammi-helmikuun aikana. 
 

Lisätietoja on saatavilla SML:ta 
  

 

6. SML TIEDOTTAA MYÖS FACEBOOKissa   

 

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  

 

 
 

7. SML TOIMITSIJAKURSSIT VANTAALLA 08.03.2014 
 

SML järjestää A- ja B-toimitsijakurssit Vantaalla 08.03.2014. Kurssipaikkana toimii 
Airport Hotelli Rantasipi.  

http://www.moottoriliitto.fi/suomen-moottoriliitto-ry/liittokokous-2014/
http://web.finnexpo.fi/Sites1/MP/Sivut/default.aspx
http://www.moottoriliitto.fi/
https://www.facebook.com/pages/Suomen-Moottoriliitto-ry/458258260948837


 
 
 

Ohjelmaan kuuluvat A+T-kurssi, B+T kurssi sekä K-katsastuskurssi. Viimeinen 
ilmoittautumispäivä kursseille on 21.02.2014. Lisätietoja verkkosivuilta: 

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

  
 

8.  FIM CTI –KATSASTUSPÄÄLLIKKÖKURSSI VANTAALLA 22.-23.03.2014 

SML järjestää yhdessä FIM:n kanssa FIM CTI-koulutuksen 22.-23.03.2014 
Vantaan Airport Rantasipi hotellissa. Kyseessä on FIM:n katsastuspäällikön 

koulutus ja koulutus on kaksipäiväinen. 

Asiasta kiinnostuneet voivat kysyä lisätietoja SML:ta. 
sähköposti: ville.salonen@moottoriliitto.fi  

puh: 0207 789 964 
 
Koulutus pidetään englanniksi 

Kouluttajana toimii Charles Hennekam 
   

 
9.  URHEILUN UNELMA-ARPA, VARAINKERUUMAHDOLLISUUS KERHOILLE 

Lähde: www.unelma-arpa.fi  

Urheilun Unelma-Arpa on kerta- ja kestotilausarpajaiset, jossa voitot peritään 
tavaravoittoina. Päävoittona on tavaroita, jopa 200 000€ edestä. 

Ainutlaatuiseksi meidät tekee upea voittoluettelo, vapaavalintaisuus 
tavaravoittovalinnoissa (voittoluokkien sisällä) ja monipuoliset ja reilut 

voittomahdollisuudet. 

On myös hyvä tietää, että ostamalla Urheilun Unelma-Arpoja ja osallistumalla 
jännittäviin arpajaisiin sinä et ole ainoa voittaja, koska Arpajaisten ylijäämä 

menee edunsaajalle urheilun kattojärjestö VALO ry:lle (ent. SLU)    ja 16 sen 
piirissä toimiville liitoille ja järjestöille * . 

Ylijäämä käytetään nuorisoliikunnan tukemiseen paikallisissa urheiluseuroissa.  

Lisätietoja:  http://www.unelma-arpa.fi/Urheilun-Unelma-arpa/  
 
 

10. OMAN SEURAN ANALYYSI –TYÖKALU 

Lähde: www.valo.fi  

Oman seuran analyysi – helppo tapa arvioida seuran toimivuutta 

Oman seuran analyysi on kaikkien urheiluseurojen käytössä oleva 
helppokäyttöinen kysely, jonka avulla kartoitetaan seuran toimivuutta. Seura voi 

tilata sähköisen kyselyn alla olevan tilaus/taustatietolomakkeen kautta.  

http://www.moottoriliitto.fi/koulutus/kurssit/sml-toimitsijakurssit-vantaalla-/
mailto:ville.salonen@moottoriliitto.fi
http://www.unelma-arpa.fi/Urheilun-Unelma-arpa/


 
 

Tilauksen lähettämistä seuraavana keskiviikkona tilaaja saa sähköpostiinsa 
seurakohtaisen linkin, jonka seura voi lähettää jäsenilleen ja haluamilleen 

sidosryhmille. Linkin takaa löytyy lyhyt  

kyselylomake, jonka täyttämällä vastaaja arvioi seuraansa kahdeksasta eri 
seuratoiminnan ulottuvuudesta. Kyselyn tulokset ovat automaattisesti seuran 

käytössä. 

Lisätietoja: 
http://www.valo.fi/menestyva-urheilu/oman-seuran-analyysi/ 

 
 

11. MENTAL SPORT -VALMENTAJAKOULUTUS 2014 
 

Koulutus on tarkoitettu kaikkien eri urheilulajien valmentajille, urheilijoiden 
vanhemmille ja tukihenkilöille sekä sellaisille urheilijoille, jotka haluavat kehittää 

omia valmennuksellisia kykyjään ja hyödyntää Mental Sport -työkaluja 
menestyäkseen paremmin. 
 

Lisätietoja: http://mentalsportti.blogspot.fi/p/koulutukset.html  
 

 
12. SNOWCROSS-LEIRI ALAVUDELLA 02.02.2014 

 

Suomen moottoriliitto järjestää avoimen snowcross-leirin Alavudella 02.02.2014. 
  

Ilmoittautumisten perusteella osallistujat jaetaan pienryhmiin, jotta ajoharjoittelu 
on turvallista ja osallistujilla on mahdollisuus saada valmentajilta henkilökohtaista 
palautetta. 

  
Leirin tavoitteena on kehittää ajajien ajotekniikkaa sekä antaa vinkkejä 

snowcross-kilpailuissa menestymiseen ja urheilijana kehittymiseen.      
  
Leirin hinta on 70 € ja sisältää valmennuksen sekä ratamaksun. 

  
Leirille osallistuvat ovat tapaturmavakuutettuja. Kelkan vakuuttamisesta ja sen 

voimassaolosta saat lisätietoja omasta vakuutusyhtiöstäsi. 
  
Ilmoittautuminen 19.01. mennessä. 

  
Ilmoittautuneille lähetetään sähköpostilla vahvistus leirille osallistumisesta ja leiri-

info. 
  
Lisätietoja: Tomi Konttinen p. 0207 789 965 tai tomi.konttinen@moottoriliitto.fi 

 
 

13. MX-LEIRIT VIROSSA ADRENALIN ARENALLA 27.-28.02. JA 03.-04.03.2014 

 

 Lisätietoja ja ilmoittautuminen avautuu verkkosivuilla tammikuun aikana. 

http://www.valo.fi/menestyva-urheilu/oman-seuran-analyysi/
http://www.valo.fi/menestyva-urheilu/oman-seuran-analyysi/
http://mentalsportti.blogspot.fi/p/koulutukset.html
mailto:tomi.konttinen@sml.slu.fi


 
 
14. KERHO- JA ALUEVALMENNUKSEN TYÖPAJAT 

 
SML:n lajiryhmätoiminta on muuttumassa siten, että lajiryhmissä eri toimiin 

nimetään henkilöitä, mm. säännöt, kilpailuformaatit, radat jne. lajikohtaisesti 
tarpeen mukaan. Uuden toimintamallin myötä valmennukseen ei kuitenkaan tulla 
eri lajien lajiryhmiin nimeämään henkilöitä.  

 
Kerho- ja aluevalmennuksen kehittämistä ja tukemisen tarpeita kartoitetaan 

yhdessä kerhojen kanssa ja mahdollisesti kootaan oma ”valmennuksen lajiryhmä” 
kerhojen edustajista. 
 

Valmennustoimintansa kehittämisestä kiinnostuneet kerhot voivat ilmoittaa 
halukkuutensa osallistua kerho- ja aluevalmennuksen työpajaan, joita järjestetään 

alueellisesti ja kerhojen kanssa erikseen sovitusti pääasiassa arki-iltoina helmi-
maaliskuussa 2014. 
 

Samaan tilaisuuteen kootaan muutamien toisiaan lähellä olevien kerhojen 
valmennustoiminnasta vastaavia henkilöitä. Työpajassa esitellään tämän hetken 

valmennusmalleja Suomessa ja muissa maissa, suunnitellaan paikallisia 
toimenpiteitä kerho- ja aluevalmennuksen kehittämiseksi sekä kerätään 
mielipiteitä ja ehdotuksia kansallisen valmennuksen suunnasta, lajien nykytilasta 

ja mahdollisuuksista huomioiden nuoriso-, harraste-, kilpa- ja huippu-urheilu. 
 

Kerhojen tulee ilmoittautua 26.01.2014 mennessä osoitteessa:  
 

http://www.moottoriliitto.fi/valmennus/kerho-ja-aluevalmennuksen-tyopaj/  
 
Ilmoittautumisen päätyttyä sovitaan kerhojen kanssa tarkemmin ajankohta ja 

paikka. 
 

Lisätietoja: valmennuspäällikkö Tomi Konttinen, p. 0207 789 965 tai 
tomi.konttinen@moottoriliitto.fi  
 

 

15. JÄSENEDUT 
 
Suomen Moottoriliitto ry ja laivayhtiö Tallink Silja jatkavat yhteistyötä vuonna 

2014. Reittiliikenteen etuhinnoista ja varausohjeista löytyy tietoa nettisivuilta 
kohdasta Jäsenille / Jäsenedut. 

 

Suomen Moottoriliitto ry ja Restel Hotel Group jatkavat yhteistyöstä vuonna 2014. 

Hotsport –sopimus tarjoaa hotellikohtaisia alennushintoja kaikista Restelin 

hotelleista kokous- ja majoitusjärjestelyjen osalta. 

 

SML:n jäsenkerhot voivat hyödyntää sopimuksen etuja liittymällä HotSport –

kanta-asiakkaaksi. Kanta-asiakkaaksi liitytään täyttämällä HotSport –hakemus, 

joka toimitetaan osoitteeseen:  

 

http://www.moottoriliitto.fi/valmennus/kerho-ja-aluevalmennuksen-tyopaj/
mailto:tomi.konttinen@moottoriliitto.fi


 
 

HotSport,  

Tunnus 5015454  

00003 VASTAUSLÄHETYS 

HotSport maksaa postimaksun. 

Lisätietoja SML:ta sekä osoitteista: 

www.hotsport.fi , http://www.hotsport.fi/fi/tilaa_kortti/  ja 

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

Myös SML ja SIXT ovat sopineet yhteistyöstä. Tämä tarkoittaa sitä että 
jäsenkerhoilla on mahdollisuus hyödyntää jäsenetuna SIXT:n tarjoamia 

autovuokraus- ym. palveluja.  
 

Kaikkiin jäsenetuihin voi tutustua oheisen linkin kautta. 
 
http://www.moottoriliitto.fi/jasenkerhoille/jasenedut/  

 
 

16. KV -KILPAILUT SUOMESSA 2014 
 

MK-Enduron EM-kilpailu  22.-23.02.2014, Karstula 
Snowcrossin MM-kilpailu  15.03.2014, Tuuri 

Speedwayn GP   17.05.2014, Tampere 
Enduron MM-kilpailu  07.- 08.06.2014, Heinola  
FIM Rally   01.-03.07.2014, Tampere 

Drag Racingin EM-kilpailu  04.-06.07.2014, Alastaro 
Motocrossin GP   12.-13.07.2014, Hyvinkää 

Maarata, joukkue MM -finaali 23.08.2014, Forssa 
 

 

17. SML:N HALLITUKSEN JA TYÖVALIOKUNNAN KOKOUS 
 

SML:n hallituksen kokous 10.01.2014 
 
 

18. 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   

 
 

MENESTYKSELLISTÄ VUOTTA 2014! 

 
Suomen Moottoriliitto ry 
 

 
Seuraava kerhotiedote julkaistaan 07.02.2014 
 

http://www.hotsport.fi/
http://www.hotsport.fi/fi/tilaa_kortti/
http://www.moottoriliitto.fi/jasenille/jasenedut/restel-hotsport/
http://www.moottoriliitto.fi/jasenkerhoille/jasenedut/
mailto:etunimi.sukunimi@moottoriliitto.fi
mailto:office@moottoriliitto.fi


 
 


