
 
 

SML KERHOTIEDOTE 6/2015, 26.06.2015 

 

 
1. KERHOJEN KILPAILUANOMUKSET VUODEN 2016 KILPAILUKALENTERIIN 

 

Jäsenyhdistykset voivat ilmoittaa halukkuutensa järjestää kilpailuja kaudella 2016 
ja samassa yhteydessä esittää toivomukset päivämääristä.  

Tiedot tulee toimittaa oheisella lomakkeella SML:oon 31.8 mennessä. Talvilajien 

tiedot tulee jättää 31.7.mennessä. 

 
Lomake:  

http://www.moottoriliitto.fi/lomakkeet/sahkoiset_lomakkeet/jasenkerhojen-

kilpailut-sml-kilp/  

 

Lisätietoja: 

Sirpa Räsänen  
Suomen Moottoriliitto ry  

sirpa.rasanen@moottoriliitto.fi  

puh: 0207 789 961 

 
Arvokilpailujen päivämäärät FIM:stä ja UEM:stä eivät vielä tähän mennessä ole 

selvillä. 

 
 

2. SML:N LAJIEN SYKSYN LAJIPÄIVÄ 

 
Syksyn lajipäivä järjestetään lauantaina 24.10.2015, Vantaalla Airport Rantasipin 

tiloissa. Lisätietoja julkaistaan lähempänä tilaisuutta. 

 

 
3. SML PALKINTOJENJAKO GAALA 2015 

 

Palkintojenjako gaala 2015 järjestetään 28.11.2015 Helsingissä Scandic Marina 
Congress Centerissä. 

 

4. SML:N KELKKALAJIEN PALAVERIN 12.-13.6.2015 TIEDOTE 

SML järjesti 12.-13.6.2015 yhdessä MK-lajiryhmän kanssa kilpailunjärjestäjille ja 
ajajille tarkoitetun, kauden 2016 suunnittelupalaverin. Tilaisuus oli kaksipäiväinen 

ja se järjestettiin Rovaniemellä, hotelli Pohjanhovin tiloissa. 

 
Perjantain ja lauantain aikana käytiin läpi kaikkien kelkkalajien kilpailutilannetta 

sekä pohdittiin erilaisia yhteistyömahdollisuuksia. Kokonaisuudessaan tilaisuuden 

henki oli erittäin hyvä ja yhteisen moottorikelkka-asian kehittäminen katsottiin 

tärkeäksi kaikkien osallistujien kesken. Tilaisuuteen osallistui kaikkiaan noin 20 

henkilöä eri moottorikerhoista. 

http://www.moottoriliitto.fi/lomakkeet/sahkoiset_lomakkeet/jasenkerhojen-kilpailut-sml-kilp/
http://www.moottoriliitto.fi/lomakkeet/sahkoiset_lomakkeet/jasenkerhojen-kilpailut-sml-kilp/
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Snowcrossin osalta todettiin, että lajin tilanne on hyvä ja viime vuosien kehitys on 

ollut oikeansuuntaista. Myös watercrossin tilanteen katsottiin etenevät hyvään 

suuntaan ja kokouksessa todettiin, että watercross tarjoaa uusia mahdollisuuksia 

tulevina kausina. Watercrossin sääntöuudistukset julkaistaan SML:n 
lajiryhmätiedotteissa. 

 

Kelkkalajien lajiryhmän toiminnan osalta todettiin, että tulevaisuudessa kaikkia 
kelkkalajeja edustaa yksi ryhmä ja tällä hetkellä ryhmään nimetyt henkilöt 

aloittavat uusien edustajien kartoittamisen kesän aikana. Asian etenemisestä 

tiedotetaan kesän ja syksyn aikana. 

5. SUOMEN MOOTTORILIITTO MUKANA SM-VIIKON OHJELMASSA 

 
Lähde: Valo ry 

 

SM-viikko järjestetään Tampereella ensimmäistä kertaa 2016  

SM-viikon tavoitteena on koota jopa 15 eri lajin suomalaiset huiput kilpailemaan 
oman lajinsa SM-mitaleista samalle paikkakunnalle. Tapahtuma on osoitus 

suomalaisen urheilun uudesta toimintatavasta, jossa eri lajit tekevät tiivistä 

yhteistyötä toinen toisiltaan oppien.    

Historian ensimmäisen SM-viikon järjestämisestä 11.2.-14.2.2016 vastaavat Valon 

ja Olympiakomitean tapahtumayksikkö, Tampereen kaupunki, Hämeen Liikunta ja 
Urheilu sekä Yleisradio. Monet lajit ovat jo suunnittelemassa SM-kilpailuaan mukaan 

tapahtumaan kuten Dartsliitto, Squashliitto, Liitokiekkoliitto, Krikettiliitto, 

Moottoriliitto, Biljardiliitto, Tikkaurheiluliitto, Uimaliitto (uppopallo), 
Jousiampujainliitto, VAU (keilailu), Miekkailu- ja 5-otteluliitto sekä Taekwondoliitto. 

Yli 50 lajiliittoa ilmaisi kiinnostuksen SM-viikko konseptiin. Monen lajiliiton 

kilpailukalentereiden muutokset ovat kuitenkin mahdollisia vasta tulevina vuosina.  

Tavoitteena on saada mukaan viisitoista eri lajia  

-On ollut erittäin hienoa nähdä, että uusi konsepti on herättänyt näin suuren 

kiinnostuksen. Meidän  

tavoitteena on rakentaa tuleville vuosille SM-viikko sekä talvi- että kesälajien 

ympärille, toteaa  

tapahtumayksikön johtaja Riia Martinoja.  

Mallia on haettu Ruotsista  

Ruotsissa SM-Veckan nimellä kulkeva konsepti on osoittanut toimivuutensa jo 

usean vuoden ajan.  

-Olemme järjestämässä tapahtumaa omalla tavallamme, mutta tavoite on sama 

kuin naapurimaassa.  



 
Kerätä yhteen eri lajien tapahtumat ja osaaminen sekä järjestää todellinen urheilun 

juhla. Olen varma, että urheilun ystäville SM-viikko tuo erinomaisen 

mahdollisuuden seurata eri lajeja samalla paikkakunnalla, hehkuttaa SM-viikon 

pääsihteeri Esa Niemi.    

-Meidän lajille ja Ultimaten faneille tapahtuma on erinomainen mahdollisuus. 
Saamme uusia katsojia ja sitä kautta mahdollisesti uusia harrastajia. On myös 

hienoa olla mukana rakentamassa uutta konseptia eri tahojen kanssa suomalaiseen 

sporttiin, iloitsee liitokiekkoliiton toiminnanjohtaja Jarna Kalpala.  

Yle vahvasti mukana SM-viikolla  

Tapahtuman yhtenä järjestäjänä on Yleisradio.   

-Yle Urheilun tehtävänä on välittää monipuolisesti suomalaista urheilua ja tämä 

konsepti on mahtava alusta tälle työlle. Olen erittäin tyytyväinen, että 
suomalaisessa urheilussa on halua kokeilla uusia asioita ja tehdä niitä yhdessä. 

Aiomme taltioida useiden eri lajien tapahtumia SM-viikon aikana. Osa tapahtumista 

tulee suorina lähetyksinä Yle Areenassa ja lähetyksiä on myös TV2-kanavan 

puolella, toteaa Yle Urheilun urheiluoikeuksien päällikkö Robert Portman.  

-SM-viikko on erinomainen yhteinen avaus ja voimainponnistus niin kaupungin, 

kuin HLU:n kannalta. Olemme tottuneet tekemään yhteistyötä mm. Euroopan 

Nuorten Olympiafestivaalien 2009 toteutuksessa ja tässä on jälleen paikka näyttää 

Tamperelaista osaamista. Mainio uusi konsepti, toteavat Tampereen 

Tapahtumapäällikkö Perttu Pesä ja HLU:n Aluejohtaja Ari Koskinen  

Lisätietoja:  

Riia Martinoja, Valon ja Olympiakomitean tapahtumayksikön johtaja puh. 040 555 

1597  

Robert Portman, Yle Urheilun urheiluoikeuksien päällikkö puh. 040 844 2675  

 

6. MJP – EVENTS MOTOCROSSIN SM-SARJAN PROMOOTTORINA KAUDELLA 
2015 

 

Motocross SM-sarjan promootiotehtäviä hoitaa kauden 2015 aikana MJP – Events / 

Marko Panula. Promootioyhteistyön tavoitteena on toteuttaa SM-sarjan 
markkinointia valtakunnallisesti ja alueellisesti SM-sarjan osakilpailujen yhteydessä.  

 

Käytännössä osakilpailukohtaisiin toimenpiteisiin kuuluvat ennakkomarkkinointi, 
haastattelut, youtube –materiaalit sekä sosiaalisen median hyödyntäminen  

tapahtuman tukena. Jokaisesta kahdeksasta kilpailusta lähetetään myös materiaalia 

YLE:lle urheiluruutua varten. Koko kauden sisältävä, 50 minuuttia pitkä yhteenveto 
tullaan näkemään kauden päätteeksi YLE TV2 –kanavalla syyskuussa.  

 

Promootioyhteistyössä on kyse kilpailua järjestävän moottorikerhon tukemisesta 



 
sekä lajin näkyvyyden edistämisestä ja toimenpiteillä pyritään tarjoamaan 

järjestäjälle lisäresursseja tapahtuman onnistuneen läpiviennin varmistamiseksi.  

 

7. ROAD RACING PM –KILPAILU AJETAAN 25.-26.7.2015 RUOTSISSA 

 
RR PM-kilpailu ajetaan tulevana kesänä Ruotsissa. Lisätietoja kilpailusta löytyy 

oheisen linkin kautta 

http://www.svemo.se/sv/Grenar/Roadracing/NordicChampionship2015/ 
 

 

8. FIM ON JULKAISSUT PIIRROKSET MX-RATOJEN PESUPAIKKOJEN 

RAKENTAMISEKSI 
 

Kansainvälinen moottoriliitto FIM on julkaissut piirrokset rata-alueiden pyörien 

pesupaikkojen rakentamiseksi. Piirrokset löytyvät MX-lajisivulta oheisen linkin 
kautta 

http://www.moottoriliitto.fi/lajit-ja-lajiryhmien-sivut/motocross/  

 

9. MOOTTORIRATOJEN TURVAKILPIEN POHJAT ON LADATTAVISSA SML:N 

SIVUILTA 
 

MX-Safety -ryhmän laatimat, moottoriradoille tarkoitetut turvakilpien pohjat on 

ladattavissa SML:n Motorsport Safety -sivuilta. Kilvet on suunniteltu MX-radoille, 
mutta vastaavanlaiset tietokilvet lisäävät turvallisuutta kaikilla 

moottoriurheiluradoilla. Jokainen radan ylläpitäjä vastaa kilpien tilaamisesta ja 

kuluista. 
http://www.moottoriliitto.fi/turvallisuus-motorsport-safety/ 

 

10. VALMENNUSLEIREJÄ 

 

Pohjoisen kierroksen motocross-leirit 6.-7.7.2015 

SML järjestää leiripäivät Rovaniemellä maanantaina 06.-07.07.2015. Leiri on avoin 

kaikille ja ryhmät jaetaan ilmoittautumisten perusteella. 

Leirin osallistumismaksu on 60€/pvä sisältäen valmennuksen ja ratamaksun lisäksi 

ruokailun. Myös huoltajilla ja perheenjäsenillä on mahdollisuus ruokailuun, hinta 

noin 8-10€. 

Valmentajina Marko Tarkkala ja Tomi Konttinen 

Leirille osallistuvat ovat tapaturmavakuutettuja. Moottoripyörän vakuuttamisesta ja 

sen voimassaolosta saat lisätietoja omasta vakuutusyhtiöstäsi. 

Ilmoittautuminen 14.06. mennessä osoitteessa 

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

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

http://www.svemo.se/sv/Grenar/Roadracing/NordicChampionship2015/
http://www.moottoriliitto.fi/lajit-ja-lajiryhmien-sivut/motocross/
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http://www.moottoriliitto.fi/valmennus/valmennusleirit/
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Naisten enduro-/ motocross- valmennusryhmä starttaa toukokuussa 

  

Valmennusryhmä on tarkoitettu kaiken tasoisille, enduroa tai motocrossia 

harrastaville naisille. Tarkoituksena on antaa naisharrastajille mahdollisuus saada 

ohjattua harjoittelua, kerran kuukaudessa toukokuusta- syyskuuhun. 

Leireillä käydään läpi ajotekniikkaa, pyöräntekniikkaa, kilpailuihin valmistautumista, 

ja kokonaisvaltaista kehittymistä niille, jotka ovat innostuneita ja haluavat kehittyä 

kuljettajana. 

Valmennus on hyödyllisin niille joilla on tavoitteita kilpailukaudella mutta myös niille 

jotka haluavat vinkkejä omaan harjoitteluunsa. Tavoitteena on saada naisille 

säännöllistä ammattimaista valmennusta ja sen kautta olla tukemassa 

kehitystavoitteita  omaavia naiskuljettajia. Jonka jälkeen ilmoittautuneiden 

perusteella tehdään tarkemmat suunnitelmat ja laskelmat. Valmennusryhmän 

toteutumisen edellytyksenä on että kuljettajat sitoutuu osallistumaan ohjattuun 

harjoitteluun, ja sitä kautta saamme naisille  säännöllisen ja ammattimaisen 

valmennusryhmän. Ilmoittautuminen 24.5 asti. 

 

Valmennuksesta vastaa Marko Tarkkala. 

Leirien päivämäärät: 

11.07.2015 Karkkila 

26.07.2015 Paulaniemi Pirkanmaa 

23.08.2015 Loppi  

20.09.2015 Avoin 

  

Tässä kustannus laskelmaa/hlö/kerta, riippuen osallistujien määrästä. 

10 henk. 80 euroa sis.alv 

15 henk. 60 euroa sis.alv 

20 henk. 45 euroa sis.alv 

 

Lisätietoja: Marko Tarkkala, 040 7060448, info@markotarkkala.com 

 

 

11. KANNATUSJÄSENYYS 
 

SML:n hallitus on 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 
toimitsijalisenssiin tai kilpailijalisenssiin.  

 

 
 

 

mailto:info@markotarkkala.com


 

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/ 

Lisätietoja: Ville Salonen, puh: 0207 789 964, ville.salonen@moottoriliitto.fi 

 

13.  ALUSTAVA KV-KALENTERI SUOMESSA 2015 
 

08.08. EM Enduro / Jämsänseudun MK / Jämsä 

09.08. EM Enduro / Jämsänseudun MK / Jämsä 

 

 

14. SML:N HALLITUKSEN JA TYÖVALIOKUNNAN SEURAAVAT KOKOUKSET 
 

SML:n työvaliokunnan kokous 26.08.2015  

SML:n hallituksen kokous 2.10.2015 
SML:n työvaliokunnan kokous 23.10.2015 

SML:n hallituksen kokous 28.11.2015 

 

15. 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 

 

 
VAUHDIKASTA KESÄÄ JA MENESTYSTÄ TULEVIIN KILPAILUIHIN JA 

TOIMITSIJATEHTÄVIIN!! 

 

 
Suomen Moottoriliitto ry 

 

 
 

 

Seuraava kerhotiedote julkaistaan 21.08.2015 
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