SML KERHOTIEDOTE 4/2014, 04.04.2014
1. SML LIITTOKOKOUS 2014
Suomen Moottoriliiton hallitus kutsuu jäsenkerhot / -seurat vuoden 2013
viralliseen liittokokoukseen 26.04.2014 Kylpylähotelli Rantasipi Laajavuoreen,
Laajavuorentie 30, JYVÄSKYLÄ. Kokous alkaa klo 13.00 (valtakirjojen tarkastus
klo 11.00 - 12.15 samassa paikassa). Kokouksessa käsitellään vuoden 2013
asioita sekä toimintakertomusta. Kutsu postitetaan jäsenkerhoille.
Kokousmateriaali lähetetään jäsenkerhoille viikolla 15.
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.
Henkilöesitykset 2014 liittokokoukseen
Hallituksen puheenjohtajaksi:
Helsinki Racing Club ry esittää SML ry:n puheenjohtajaksi Tapio Nevalaa.
Hallituksen 1. varapuheenjohtajaksi vuodeksi
Heinolan Moottorikerho ry esittää SML ry:n 1. varapuheenjohtajaksi vuodeksi
Henri Saarta.
Jämsänjokilaakson Moottorikelkkakerho ry esittää SML ry:n 1.
varapuheenjohtajaksi vuodeksi Petri Laaksosta.
Hallituksen 2. varapuheenjohtajaksi:
Salpausselän Moottorikerho ry esittää SML ry:n 2. varapuheenjohtajaksi Sirpa
Nuuttilaa.
Hallituksen jäseneksi:
Enontekiön Moottorikerho ry esittää Kati Muotkaa hallituksen jäseneksi.
Heinolan Moottorikerho ry esittää Henri Saarta hallituksen jäseneksi.
Helsingin Moottorikerho ry esittää Seppo Suomista hallituksen jäseneksi.
Imatran Moottorikerho ry esittää Sami Backmania hallituksen jäseneksi.
Jyväskylän Moottoriurheilijat ry esittää Kari Huuskosta hallituksen jäseneksi.
Kauhajoen Moottorikerho ry esittää Timo Kujanpäätä hallituksen jäseneksi.
Konneveden Moottorikerho ry esittää Nita Korhosta hallituksen jäseneksi.
Kuopion Moottorikerho ry esittää Teemu Koistista hallituksen jäseneksi.
Mäntsälän Enduroseura ry esittää Seppo Lahtea hallituksen jäseneksi.
Oulun Moottorikerho ry esittää Tarmo Kumpulaa hallituksen jäseneksi.
Riihimäen Moottoripyöräkerho Kahvakopla ry esittää Erja Taljaa hallituksen
jäseneksi.
West Coast Racing Club ry esittää Petri Marjamaata hallituksen jäseneksi.
Ylä-Savon Moottorikerho ry esittää Markku Nissistä hallituksen jäseneksi.

SML:n verkkosivuille on avattu ”Liittokokous 2014” –sivu, jolta tulee löytymään
kaikkien ehdolla olevien henkilöiden henkilökuvat ja terveiset jäsenistölle sitä
mukaa kuin ne ovat saapuneet SML:oon.
http://www.moottoriliitto.fi/suomen-moottoriliitto-ry/sml-nliittokokous-2014/
2. JÄSENILMOITUKSET 2014
Vuoden 2014 jäsenilmoitukset tehdään verkkosivuilla olevan lomakkeen kautta.
Jäsenilmoituksessa ilmoitetaan jäsenmäärät 31.12.2013 tilanteen mukaisina ja
palautetaan SML:oon. Jäsenkerhoja jotka eivät vielä ole jättäneet jäsenilmoitusta,
pyydetään tekemään se pikaisesti.
Vuoden 2014 jäsenmaksulaskut postitetaan jäsenkerhoille toukokuun aikana.
Lomake löytyy oheisen linkin kautta.
http://www.moottoriliitto.fi/lomakkeet/sahkoiset_lomakkeet/jasenilmoi
tus-kaudelle-2014/
3. JÄSENKERHOJEN MERKKIPÄIVÄT
Jäsenkerhoja pyydetään ilmoittamaan merkkipäivänsä toimistolle. Näin varmistat
SML:n edustuksen merkkipäivänäsi. Tiedot pyydetään toimittamaan hyvissä
ajoin SML:n osoitteeseen office@moottoriliitto.fi
4. SML ALUETAPAAMINEN JÄSENKERHOILLE JYVÄSKYLÄSSÄ
SML järjestää Jyväskylässä vuosikokousta edeltävänä päivänä perjantaina
25.04.2014, aluetapaamisen Hotelli Rantasipi Laajavuoren tiloissa.
Jäsenkerhojen jäsenet ovat tervetulleita kuulemaan ajankohtaisia kuulumisia
SML:n toiminnasta.
Tilaisuus alkaa klo 18.00 ja päättyy 20.00.
Aiheina muun muassa lajiryhmäuudistus, SML:n ja jäsenkerhojen yhteistyön
kehittäminen ja osallistujilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä SML:n
toimintaan liittyen.
Ilmoittautumiset oheisen linkin kautta sähköisellä lomakkeella 23.04.2014
http://www.moottoriliitto.fi/koulutus/kurssit/aluetilaisuus-laajavuori25-4-20/

5. JÄSENREKISTERIHANKE
Jäsenrekisterin käyttöön ottamisessa on ollut haasteena muutostöiden
huomattava kustannusten nouseminen. SML selvittää tarvittavien muutostöiden
työmäärää sekä muutostöistä aiheutuvia kustannuksia. Hanke etenee kun
tarvittava työmäärä on selvillä ja kustannukset tarkistettu ohjelmiston
toimittajalta. Päätetyt muutostyöt eivät ole valmistuneet suunnitelmien
mukaisesti. SML:n Hallitus päätti, että hankkeen jatkamisen edellytyksenä on
perusteellinen selvitystyö. SML tiedottaa tilanteesta asian edettyä.
6. MIKA AHOLA – TIE TÄHTIIN KIRJA ON JULKAISTU
”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-aholamuistorahasto/mika-ahola-kirjan-ennakkotilaus/
7.

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTOON TÄHTÄÄVÄÄ KOULUTUSTA SUOMEN
MOOTTORILIITON JÄSENILLE
Onko opiskelu jäänyt urheilun takia taka-alalle? Oletko ilman tutkintoa? Estääkö
elämäntilanteesi kokopäiväisen opiskelun? Kiinnostaisiko Sinua suorittaa
virallinen liiketalouden perustutkinto (merkonomi) omassa työssäsi.
Tarjoamme Suomen Moottoriliiton jäsenille mahdollisuuden suorittaa
liiketalouden perustutkinto ns. koosteryhmässä (enintään 20 osallistujaa)
omassa työssä edellyttäen, että Sinulla on työpaikka, johon on mahdollista tehdä
oppisopimus. Koulutuksen toteuttaa Faktia.
Lisätietoja koulutuksesta (mm. edellytyksistä ja kustannuksista) saat
Moottoriliiton sivuilta http://www.moottoriliitto.fi/koulutus/liiketaloudenperustutkinto/
Ja:
AIKONET, Hannu Loponen, hannu.loponen@mcconsulting.fi, puh. 044 280 7688
tai Mika Christiansen, mika.christiansen@mcconsulting.fi, puh. 040 731 7311
sekä https://facebook.com/aikonet.fi.

8. 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.
Ensimmäiset työpajat ovat 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.
9. URHEILUN UNELMA-ARPA, VARAINKERUUMAHDOLLISUUS KERHOILLE
Urheilun Unelma-Arvalla kaikkien lajien urheiluseurat voivat kerätä seuralle
helposti verotonta toimintarahaa ympäri vuoden, seuralle sopivana ajankohtana.
Nyt on aika tilata arpoja arpakaudelle (15.04.-14.10.2014) ennakkotilaajat 30.04.
mennessä saavat 20% paremman tuoton.
Arpamyynnin edut seuralle
- ympärivuotinen varainhankintakeino mm. turnauksissa ja kilpailuissa
- jokaisesta 6 euron arvasta jopa 3 euroa verotonta tuloa. Esimerkki: Jos 100
seuran jäsentä myy kahdesti vuodessa 10 arpaa, saa seura tuottoa jopa 6 000
€!
- Suomen suurimman tavara-arpajaisen markkinointivaltti: voittoja yli 160 000
kpl, voittojen arvo yli 2,3 milj. euroa
Arpojen ostaja saa mahdollisuuden
- voittaa joka 5. arvalla
- saada onnen potkaistessa arvokkaita voittoja (autoja, veneitä, matkoja ym.),
- valita mieleisen voiton tai kerryttää arvoa voittotilille ja lunastaa myöhemmin
arvokkaamman voiton
- voittaa 20.000 euron arvoisen kultaharkon rekisteröimällä ”ei voittoa”-arvan
- osallistua urheiluseuratoiminnan tukemiseen eri tavoin; ostamalla kerta-arpoja
seuralta, tilaamalla kerran kuukaudessa toimitettavia arpoja tai tilaamalla
arvan tekstiviestillä.

Tee arpatilaus 30.04.mennessä – saat 20% enemmän tuottoa seuralle!
Tutustu Urheilun Unelma-Arpaan ja tee tilaus: www.unelma-arpa.fi kohdassa
urheiluseurat. Asiakaspalvelu puh. 010328 30 000 tai seurat@unelma-arpa.fi
10. VEIKKAUKSEN VERKKOKUMPPANUUS, VARAINKERUUTA KERHOLLE
Verkkokumppanuus on Valon ja Veikkauksen yhdessä kehittämä yhteistyömuoto
seuroille. Verkkokumppanuuspelaamisella tarkoitetaan Veikkauksen pelien
pelaamista sähköisesti niin, että verkkokumppaniseura saa pelatuista peleistä
suoran palkkion. Verkkokumppanuuden tavoitteena on auttaa seuraa
varainhankinnassa, viestinnän kehittämisessä sekä vastuullisuuden edistämisessä
osana seuran toimintaa.
Verkkokumppanuus tuo lisätuloja seuran kassaan ilman investointeja tai suurta
työmäärää. Seuran on ainoastaan asennettava nettisivuilleen
verkkokumppanuusbanneri ja ohjattava seuraväkeään, urheilijoitaan, tukijoitaan
ja fanejaan pelaamaan Veikkauksen pelinsä jatkossa verkkokumppanuuslinkin
kautta.
Tarkoitus ei ole haalia suurta määrää uusia pelaajia ja kasvattaa pelaajien
panoksia, vaan ohjata jo valmiiksi Lottoa, Kenoa, urheilupelejä ja muita
Veikkauksen pelejä pelaavat pelaajat pelaamaan pelinsä seuran
verkkokumppanuussivujen kautta
Verkkokumppanuus toimii tietokoneella ja mobiililaitteilla.
Veikkaus ja Valo tarjoavat seuroille tarvittavat materiaalit sekä
verkkokumppanuuden aktivoimiseen että markkinointiin.
Lisätietoja:
http://www.sport.fi/urheiluseura/palvelut/varainhankinta/verkkokumppanuus
Lähde: Sport.fi
11. VALO ON JULKAISSUT UUDEN PÄÄTÄ OIKEIN –KÄSIKIRJAN VERKOSSA
Seurajohtajan käsikirja on kaikille seuroille ja järjestöissä työskenteleville
tarkoitettu lainsäädännön tietopankki. Teksti on luonteeltaan yleistä.
Yksityiskohdat kannattaa aina selvittää vastuullisten viranomaisten kanssa.
Vuosien varrella aineistoa on kertynyt melkoisesti. Tärkeä osa aineiston
kehittämisessä on ollut ja on edelleen jatkossa teillä lukijoilla. Rakennetaan
aineistoa yhdessä. Ilmoittakaa kaikista puutteista ja virheistä sekä toiveista
allekirjoittajalle. Aineiston päivittämisestä vastaamme me kirjoittajat ja te lukijat
yhteisvastuullisesti! Lähde: Sport.fi
Käsikirjan löydät täältä: http://www.sport.fi/urheiluseura/seuratoiminta/paataoikein

12. 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.
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/
13. 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:
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/

14. 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
15. KV -KILPAILUT SUOMESSA 2014
Speedwayn GP
Enduron MM-kilpailu
FIM Rally
Drag Racingin EM-kilpailu
Motocrossin GP
Maarata, joukkue MM -finaali

17.05.2014, Tampere
06.- 08.06.2014, Heinola
01.-03.07.2014, Tampere
04.-06.07.2014, Alastaro
12.-13.07.2014, Hyvinkää
23.08.2014, Forssa

16. SML PALKINTOJENJAKO GAALA 2014
Palkintojenjako gaala 2014 järjestetään 22.11.2014 Helsingin musiikkitalolla.
17. SML:N HALLITUKSEN KOKOUS
SML:n hallituksen kokous 26.4.2014 liittokokouksen jälkeen
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
Suomen Moottoriliitto ry
Seuraava kerhotiedote julkaistaan 09.05.2014

