SML KERHOTIEDOTE 10/2015, 4.12.2015
1. SML PALKINTOJENJAKO GAALA 2015
Suomen Moottoriliitto ry järjesti 28.11.2015 palkintojenjakogaalan Grand Marina
Congress Centerissä, Helsingissä. Paikalle saapui kaikkiaan yli 430 henkilöä
nauttimaan gaalatunnelmasta. Juhlallisessa gaalassa palkittiin kuluneella kaudella
Moottoriliiton alaisissa lajeissa pärjänneet kotimaiset kilpailijat. Palkintonsa saivat
niin SM-mitaleille ajaneet, Suomen Cupin kolmen parhaan joukkoon sijoittuneet
kuin myös kansainvälistä menestystä niittäneet kilpailijat. Juhlaan osallistuivat
urheilijoiden lisäksi menestyksen taustalla vaikuttaneita omaisia ja
yhteistyökumppaneita.
Juhlatunnelma on iloinen ja pöytäkunnittain jaettiin kuulumisia ja muistoja kiireisen
kauden kilpailuista. Moottoripyörä- ja ATV -luokkien lisäksi 2015 gaalassa mukana
oli myös kelkkalajeista Watercross. Osallistujamäärä olikin odotetusti koko SML:n
historian suurin.
Arvovaltaisen lisän tapahtumaan toi paikalle saapunut Olympiakomitean ja VALO
ry:n hallituksen puheenjohtaja Risto Nieminen. Risto Nieminen lausui Suomalaisen
huippu-urheilun terveiset sekä osallistui MM- mitalien jakamiseen.
SML onnittelee kaikkia palkittuja!!
2. SML:N UUDISTUNEET VERKKOSIVUT ON AVATTU!
Suomen Moottoriliiton yksi ponnisteluja vaatineista projekteista saatiin maaliin
tänään, kun liiton uudet verkkosivut näkivät päivänvalon. Verkkosivut on
suunniteltu vastaamaan ulkoasullisesti nykypäivää ja sisällöt sekä niiden asettelu
sivuille on pyritty toteuttamaan siten, että ne palvelisivat sivulla vierailijaa
mahdollisimman laadukkaasti ja selkeästi. Verkkosivujen suunnittelu aloitettiin
viime keväänä, jolloin liitossa alettiin kerätä kehittämispalautetta vanhan sivuston
käyttäjiltä.
Suunnittelu lähti kerhoilta, lajiryhmiltä ja sivunkäyttäjiltä kootun palautteen
pohjilta. Palautteissa nousi esiin säännöt, kilpailukalenteri ja lisenssit – asioiden
osalta, jotka toivottiin tuotavan hyvin esille. Selkeys ja yksinkertaisuus olivat myös
käyttäjien prioriteettilistan kärjessä. Näihin toiveisiin pyrittiin vastaamaan
mahdollisimman hyvin. Sivu piti myös rakentaa riittävän kevyeksi ja
kustannustehokkaasti. Tämä kokonaisuus huomioiden olemme tyytyväisiä
lopputulokseen, Suomen Moottoriliiton nuoriso- ja järjestövastuuhenkilönä toimiva
ja nettisivujen suunnittelusta liiton puolesta vastannut Ville Salonen kommentoi.
Uusien verkkosivujen kehittäminen jatkuu ja uuden jäsenrekisterien myötä myös
kilpailemiseen liittyvät palvelut uudistuvat. Palautetta ja kehitysehdotuksia voi
laittaa osoitteeseen ville.salonen(at)moottoriliitto.fi Verkkosivujen uudistus
toteutetaan yhteistyössä Avoine Oy:n kanssa.

3. SML AJAJALISENSSIN VAKUUTUSTURVA UUDISTUU KAUDELLE 2016
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.
Sporttiturvan keskeisimmät muutokset:
o Tapahtumakohtaisen hoitokulujen korvaussumma on nostettu 8.500

eurosta 15.000 euroon
o 80 –vuoden yläikäraja on poistunut
o Oikeus korvaukseen perustuu äkillisen tapahtuman aiheuttamaan

vammaan
o Aikaisemmin vahingon sattuessa tarvittiin ulkoinen tekijä, jotta vakuutus

korvasi hoidon

o Tapaturmaan ei tarvita enää ulkoista tekijää ja

o
o
o
o

esimerkiksivoimanponnistuksen vuoksi syntynyt vamma korvataan ja
hoidetaan
Korvauspiirissä on nyt myös esim. akillesjänteen katkeaminen
Hammasvamman hoidossa ei ole enää aikarajaa. Sen voi hoitaa kuntoon
kun se urheilijalle tai aktiiviliikkujalle parhaiten sopii.
Alle 12 –vuotiaille on tarjolla oma kaikissa lajeissa korvaava vaihtoehto
Nyt myös ortopediset tuet ja sidokset kuuluvat vakuutusturvaan

Hintojen osalta vakuutusmaksuissa on pieniä muutoksia johtuen tuotteiden
sisällöstä. Viime vuonna vakuutusyhtiön tarjoamien kahden erillisen vakuutuksen
sijaan tarjolla on yksi tuote, joka pitää sisällään aiempana vuonna tarjolla olleen
paremman vakuutusturvan sekä yllä mainitut lisäykset, edullisempaan hintaan kuin
vuonna 2015.
Tapaturman sattuessa Sporttiturva-asiakkaidemme käytettävissä on
valtakunnallisen kumppaniverkostomme hoitolaitosten lisäksi Helsingissä
sijaitseva Omasairaala, joka hoitaa tuki- ja liikuntaelinten vammoja huippuurheiluun keskittyvien ortopedien johdolla. Omasairaalan valtakunnallinen
sairaalaverkosto laajenee ja seuraava sairaala avataan Tampereelle kesällä 2016.
Vakuutustuotteen tarkempi kuvaus löytyy sporttiturvan tuoteselosteesta sekä OPPohjolan julkaisemasta videosta, joka löytyy linkin kautta.
https://www.youtube.com/watch?v=X7eTFSYU23w
Lisenssitiedote: http://www.moottoriliitto.fi/uutiset/sml-ajajalisenssin-sporttiturvavakuutus-uudistuu-2016/

4. SML AJAJANUMEROIDEN VAHVISTAMINEN ON AVATTU
Kauden 2016 ajajanumeroiden vahvistaminen on avattu!
Käyttäjät vahvistavat nykyisen ajajanumeronsa KAIKISSA LAJEISSA PAITSI
ROAD RACINGISSÄ JA SNOWCROSSISSA ruksaamalla lomakkeella "Vahvistan
oman numeroni" -kohdan. Road Racingissä ja Snowcrossissa voi varata suoraan
numeronsa.
Kauden 2016 ajanumerot tulee vahvistaa 10.01.2016 mennessä, minkä
jälkeen vahvistamattomat numerot vapautuvat. Vuonna 2015 varatut numerot on
siis varattu näille ajajille 10.01.2016 asti (paitsi joissain A-luokkien 3-5 parhaan
numeroissa) ja toisen numeroa ei saa vahvistaa vaihtamalla vain nimeä (voit
tarkistaa 2015 listasta kenelle numero on varattu 10.01.2016 asti).
Lisätietoja:http://www.moottoriliitto.fi/tiedotteet/kauden-2016-ajajanumeroidenvahvistaminen-on-avattu/
5. OKM SEURATUKIHAKU PÄÄTTYY 18.12.2015
Opetus- ja kulttuuriministeriö jakaa veikkausvoittovaroista vuodelle 2016
seuratukea 4 miljoonaa euroa. Seuratoiminnan kehittämistuen haku on avattu
19.11.2015 klo 13.00 ja päättyy 18.12.2015 klo 16.15.
Seuratoiminnan kehittämistuki (seuratuki) on tarkoitettu urheilu- ja
liikuntaseurojen toiminnan kehittämiseen. Seuratuki on tarkoitettu
valtionavustukseksi silloin, kun seura haluaa kehittää lasten ja nuorten matalan
harrastuskynnyksen toimintaa, kokeilla innovatiivisia uusia juttuja, lisätä toimintaan
monipuolisuutta uusien lajien kautta tai kehittää lajitoiminnan sisällä
harrastustoimintaa. Seuratuen avulla voidaan myös vahvistaa toiminnan laatua ja
yhteisöllisyyttä, sekä tukea vapaaehtoistyötä. Seuratuen avulla edistetään
monimuotoisen liikunnan kansalaistoiminnan toteutumista.
Hakuohjeet löytyvät linkin kautta ja jos kysyttävää ilmenee niin kerhot voivat olla
yhteydessä SML:n toimistolle.
http://www.minedu.fi/OPM/Liikunta/liikuntapolitiikka/avustukset/Avustukset_seurat
oiminnan_kehittamiseen.html?lang=fi
Lisätietoja:
Ville Salonen
SML ville.salonen@moottoriliitto.fi
puh: 0207 789 964

6. SML:N HINNASTO KAUDELLE 2016
Vuoden 2016 kilpailulupahinnasto hyväksyttiin hallituksen kokouksessa 28.11.2015.
Hinnastoon ei tule muutoksia vuodelle 2016.
7. MUUTOKSIA SML:N LAJIRYHMIEN KOKOONPANOISSA
Drag Racing:
Jukka Räsänen valittiin Drag Racing lajipäälliköksi.
Enduro:
Tero Svinhuvud on eronnut enduron lajiryhmästä
8. VALMENNUSLEIRIT
SML järjestää valmennusleirejä yhteistyössä lajiryhmien ja kerhojen kanssa.
MK-EN ajoleiri 22.-23.1.2016
Lisätietoja valmennusleireistä löytyy linkin kautta
https://moottoriliitto-fi.directo.fi/valmennus/valmennusleirit/
9. KERHOJEN KILPAILUHAKEMUKSET VUODEN 2016 KILPAILUKALENTERIIN
Vielä ehtii mukaan kun toimit pikaisesti. Jäsenyhdistykset voivat ilmoittaa
halukkuutensa järjestää kilpailuja kaudella 2016 ja samassa yhteydessä esittää
toivomukset päivämääristä. SML pyytää kerhoja lähettämään tiedot pikaisesti
SML:oon.
Lomake:
http://www.moottoriliitto.fi/jasenkerhoille/kilpailujen-jarjestaminen/kilpailujenilmoittaminen-sml-n-kalenteriin/
Lisätietoja:
jussi.pitkahalme@moottoriliitto.fi
10. SML ANSIOMERKIT JA TUNNUSTUKSET KERHOAKTIIVEILLE!
Vuosi on jälleen kääntymässä loppupuolelle ja kerhot järjestävät vuosikokouksia
vuoden päätteeksi. 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/

11. ALUSTAVAT KV –KILPAILUT SUOMESSA 2016
9.1.2016
12.3. 2016
12.-13.3.2016
28.-29.5.2016
10.-12.6.2016
2.7. 2016
19.-21.8.2016
27.8.2016

Jääspeedway MM-karsinta, Ylitornio
Snowcross MM, Jyväskylä
MK -Enduro EM, Kemijärvi
Motocross Junior EM -karsinta EMX65 / EMX85, Imatra
Enduro MM, Heinola
Speedway U21 EM Semifinaali, Varkaus (Varapäivä 3.7.)
Road Racing IRRC, Imatra
Maarata MM, Forssa

12. SML:N HALLITUKSEN JA TYÖVALIOKUNNAN SEURAAVAT KOKOUKSET
SML:n hallituksen kokous 17.1.2016
Muita alkuvuoden tapahtumia:
5.3.2016
Lajien yhteinen kevätkokous
23.4.2016
Liittokokous + hallituksen kokous
Seuraava kerhotiedote julkaistaan 17.12.2015

