SUOMEN MOOTTORILIITON STRATEGIA 2013-2017
1. SML:n ARVOT







Muutosvalmius
Yhteistyökyky
Oikeudenmukaisuus
Avoimuus
Ympäristön huomioiminen
Harrastamisen turvallisuus

2. UUSI SUUNTA
Viihdy moottoriurheilun parissa! –Harrastajana, kilpailijana, katsojana,
toimitsijana. Moottoriurheilun harrastamisesta ja seuraamisesta on
tarkoitus saada elämyksiä ja nautintoa.
SML:llä on tärkeä osuus tämän päämäärän tavoittelemisessa ja sitä varten
muotoiltiin SML:lle missio ja visio.
2.1 Näkemys SML:n toiminnan tarkoituksesta (Missio)
SML toimii jäsentensä yhteistyökumppanina, toiminnan kehittäjänä ja moottoriurheilun edunvalvojana. SML kehittää suomalaista moottoripyöräurheilua ja
auttaa kerhoja tekemään moottoripyöräurheilusta suosittua ja elämyksellistä
koko perheen harrastetoimintaa. SML tarjoaa jäsenilleen sellaisia kiinnostavia
tuotteita ja palveluja, jotka lisäävät halua olla SML:n jäsenenä.
2.2 Näkemys tulevaisuuden SML:sta (Visio)
SML on innovatiivinen, edistyksellinen ja yhteiskunnallisesti vaikuttava urheilun
lajiliitto, joka tunnetaan laadukkaasta, elämyksellisestä ja eettisesti sekä ekologisesti kestävästä nuoriso- harraste- ja kilpaurheilutoiminnasta.
3. TOIMINNAN PÄÄKEHITYSALUEET VUOSILLE 2013-2017:










Nuorisovalmennus
Harrastetoiminta
Kilpa- ja huippu-urheilu
Viestinnän kehittäminen
Yhteiskunnallinen aktivoituminen ja edunvalvonta
Arvokilpailujen järjestäminen
Ympäristöasiat
Turvallisuus
SML:n toimiston palvelujen laatu

3.1 PÄÄKEHITYSALUEIDEN TAVOITTEET
Yleisinä tavoitteina ovat SML:n lajien ja liittoon kuuluvien seurojen toiminnan
ja jatkuvuuden kehittäminen. Strategian pohjalta laaditaan vuosittaiset toimintasuunnitelmat, joissa määritellään tarkemmin vuoden aikana tehtävät konkreettiset kehitystoimet. Pääkehitysalueiden tavoitteet ohjeistavat myös luottamushenkilöt pohtimaan aiheisiin liittyviä toimenpiteitä omien toiminta-alueensa
osalta.
3.1.1 Nuorisovalmennuksen tavoitteet
SML auttaa kerhoja innostamaan nuoria harrastajia liikkumaan ja urheilemaan
eettiset näkökohdat ja nuoren fyysinen ja henkinen kehitys huomioiden. SML
mahdollistaa lahjakkuuksien löytämisen ja tukemisen siten, että nuorilla on
mahdollisuudet menestyä urheilu-uralla.
3.1.2 Harrastetoiminnan tavoitteet
Harrastetoiminnan laajuus ja laatu ovat tärkeitä kerho- ja kilpailutoiminnalle.
SML:n tavoitteena on, että Suomi on maailman johtava moottoripyörä- ja
moottorikelkkaurheilumaa harrastajien määrän osalta. Tämän vuoksi on erityistä huomiota kiinnitettävä myös tyttö- ja naisharrastajien määrän lisäämiseen.
Kaikki moottoripyöräilijät ja –kelkkailijat eivät halua itse kilpailla. He haluavat
kuitenkin olla mukana hyvin organisoidussa, nautittavassa ja elämyksellisessä
moottoripyöräilyn ja -kelkkailun harrastustoiminnassa. SML:n tehtävänä on
edistää tällaisen hyvän harrastustoiminnan järjestämistä. Laaja ja sitoutunut
harrastajakunta mahdollistaa aktiivisen kerhotyön ja sitä kautta korkeatasoisen kilpailutoiminnan.
Kilpailutapahtumien sujuva ja turvallinen eteneminen on pitkälti kiinni selkeistä
säännöistä ja asiansa osaavista toimitsijoista. Sääntöjen selkeyttä ja ymmärrettävyyttä pitää lisätä. Lisäksi toimitsijoiden kouluttamisella on turvallisessa,
ympäristön huomioivassa ja vastuuntuntoisessa moottoriurheilussa merkittävä
vaikutus. Toimitsijoiden koulutuksessa tulee entistä enemmän korostaa urheilu- ja lajisäännöstön noudattamisen vaikutusta oikeudenmukaiseen ja reiluun
kilpailutapahtumaan.
3.1.3 Kilpa- ja huippu-urheilun tavoitteet
SML tarjoaa lupaaville nuorille tasavertaisen mahdollisuuden korkeatasoiseen
lajivalmennukseen ja –harjoitteluun. Tämä mahdollistaa yksilöiden kehittymisen kansainväliselle huipputasolle.
Huippu-urheiluvalmennus tukee yksittäisen urheilijan sekä valmennusryhmään
kuuluvan urheilijan kansainväliseen menestykseen tähtäävää harjoittelua.
Valmennus on ammattimaista.

Suomi on maailman menestyksekkäin moottoripyörä- ja moottorikelkkaurheilumaa. Vuositasolla yksilöurheilijamme saavuttavat hyviä sijoituksia henkilökohtaisissa maa-ilmanmestaruus-, Euroopan mestaruus- ja pohjoismaiden
mestaruuskilpailuissa.
3.1.4 Viestinnän kehittämisen tavoitteet
Tavoitteena on, että moottoripyörä- ja moottorikelkkaurheilu kiinnostaa yleisöä
ja näkyy valtakunnallisessa ja alueellisessa mediassa urheilun pääuutisten joukossa. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi SML on aktiivisesti mukana muuttuvassa mediamaailmassa ja käyttää uusia medioita aktiiviseen, sujuvaan ja
avoimeen ulkoiseen ja sisäiseen viestintäänsä.
3.1.5 Yhteiskunnallinen aktivoituminen ja edunvalvonta
SML on aktiivisesti mukana vaikuttamassa erilaisiin moottoriurheiluun liittyviin
yhteiskunnallisiin päätöksiin. SML pyrkii luomaan hyvän yhteistyön eri viranomaistahojen kanssa. Tavoitteena on turvata SML:n lajien harrastus- ja seuratoiminnan edellytykset.
Erityisiä painopistealueita ovat





ympäristölupia koskeva valmistelutyö
kaavoitus
vakuutuslainsäädäntö
huippu-urheilun muutostyöryhmä

Aktiivisella yhteiskunnallisella vaikuttamisella ja yhteistyöllä seurojen kanssa
SML pyrkii varmistamaan monipuoliset harjoittelupaikat ympäri Suomea. SML
on myös mukana uusien valtakunnallisten suorituspaikkojen rakentamiseen
liittyvässä valmistelussa.
3.1.6 Arvokilpailuiden järjestämisen tavoitteet
SML pyrkii mahdollistamaan laadukkaiden arvokilpailuiden järjestämisen Suomessa. Arvokisojen järjestämisessä markkinointi-, myynti- ja viestintätyössä
käytetään yhteistyökumppaneita, mm. SML:n omistamaa Finmotorace Oy:tä.
3.1.7 Ympäristön huomioiminen
SML seuraa aktiivisesti ympäristöasioita ja niihin liittyviä vaatimuksia. SML
pyrkii osallistumaan jo valmisteluvaiheessa vaatimuksien käsittelyyn. SML pyrkii olemaan edelläkävijä ympäristöasioissa ja turvaamaan tällä tavalla SML:n
alaisten moottoriurheilulajien laajat harrastamis- ja kilpailemismahdollisuudet.
SML neuvoo, kouluttaa ja avustaa jäsenseuroja ja toimitsijoita ympäristöasioissa.

3.1.8 Turvalliseen harrastamiseen liittyvät tavoitteet
Moottoriurheilu mielletään vaaralliseksi harrastukseksi. Moottoriurheilun turvallisuutta pitää parantaa systemaattisesti. Tämän vuoksi SML:n pitää olla edelläkävijänä kehittämässä moottoriurheilun turvallisuutta toiminnan, sääntöjen,
suojavarusteiden ja suorituspaikkojen osalta.
3.1.9 SML:n toimiston palvelujen laatu
Kaikkien edellä mainittujen tavoitteiden toteutumisen mahdollistamiseksi on
tarpeen parantaa jäsenille tarjottavien palvelujen laatua ja mahdollisuuksien
mukaan myös hinta-laatusuhdetta. Tämän vuoksi SML:n tavoite on kehittää
jäsenrekisteri- ja lisenssien myyntijärjestelmää. Uudistetun järjestelmän avulla
on tarkoitus helpottaa kerhoja jäsenrekisterien ylläpitämisessä ja entistä tehokkaammin, nopeammin ja edullisemmin myydä ajajalisenssit.

