
 
 

SML KERHOTIEDOTE 9/2015, 30.10.2015 

 

1. SML PALKINTOJENJAKO GAALA 2015 
 

Palkintojenjakogaala 2015 järjestetään 28.11.2015 Helsingissä Grand Marina 

Congress Centerissä. Tämän vuoden gaalassa tullaan palkitsemaan kolme parasta 
ajajaa SM- sekä Suomen Cup –luokista. Lisätietoja julkaistaan lähempänä 

tilaisuutta SML:n verkkosivuilla. Jokaiselle palkinnon saajalle lähetetään 

henkilökohtainen kutsu. 

Illalliskortit: 75 € / aikuinen, 50 € / 13-18-vuotiaat ja 28 € / alle 13-v, sisältäen  
illallisen, alkumaljan sekä ruokajuomat ja kahvin avec´illa. Lisätietoa oheisesta 

linkistä: 

http://www.moottoriliitto.fi/suomen-moottoriliitto-ry-gaala-2/ 
 

 

2. SML:N LAJIEN SYKSYN LAJIPÄIVÄ JÄRJESTETTIIN 24.10, VANTAALLA 
 

Suomen Moottoriliiton syksyn lajipäivä järjestettiin viime lauantaina Vantaalla 

Airport Rantasipi Congress Centerissä. Neljättä kertaa nykyisessä muodossaan 

järjestetty lajipäivä keräsi runsaslukuisen osallistujajoukon, kun paikalla oli 
kaikkiaan 140 edustajaa seitsemästä eri lajista. 

Lauantaina Vantaalla kokoontuivat Enduron ja Cross Countryn, Motocrossin, Trialin, 

Road Racingin, Supermoton sekä Ratalajien edustajat. 

Päivä käynnistyi Suomen Moottoriliiton hallituksen puheenjohtajan Tapio Nevalan 

puheenvuorolla. Nevala kertasi kuulijoille lajipäivien tarkoituksen ja liiton arvot. 

Lajipäivien pääprioriteettina oli koota eri lajien ja liiton organisaation toimijat 
yhteen sekä käydä avointa keskustelua niin omien lajiryhmien sisällä kuin yleisellä 

tasolla. 

Nevala muistutti puheenvuorossaan, että Suomen Moottoriliitto haluaa 

tulevaisuudessa korostaa entistä enemmän myös muiden kuin kilpa-ajajien 

viihtymistä moottoriurheilun parissa. Nevala totesi, että moottoriurheilun 
harrastamisesta ja seuraamisesta on tarkoitus saada elämyksiä ja nautintoa. 

Tavoitteena on taata ihmisten viihtyvyys, oli sitten harrastaja, kilpailija, toimitsija 

tai katsoja. 

Nevalan alkupuheen jälkeen lajit jakaantuivat omiin kokoustiloihinsa ja käsittelivät 

lajien sisäisiä asioita. Seuraavassa yhteisessä osuudessa SML:n valmennuspäällikkö 
Tomi Konttinen ja valmentaja Marko Tarkkala esitelmöivät aluevalmennusprojektin 

tiimoilta. Konttinen kävi läpi muun muassa urheiluseurojen visioita moottoriurheilun 

ulkopuolelta, urheiluseuratoiminnan perusteita sekä esitteli Suomen Moottoriliiton 

uuden kerhoille kohdennetun aluevalmennusprojektimallin, jonka operatiivisesta 
toteutuksesta Tarkkala on vastannut. 

Voit tutustua uuteen aluevalmennusmalliin oheisesta 
linkistä: http://www.xracing.fi/videot/sml-n-uusi-valmennuskonsepti-testissa-

20150720/   

http://www.moottoriliitto.fi/suomen-moottoriliitto-ry-gaala-2/
http://www.xracing.fi/videot/sml-n-uusi-valmennuskonsepti-testissa-20150720/
http://www.xracing.fi/videot/sml-n-uusi-valmennuskonsepti-testissa-20150720/


 
 

Lajit kokoontuivat tämän jälkeen omiin tiloihinsa vielä uudestaan ja päivä päättyi 

yhteiseen kahvihetkeen. Suomen Moottoriliiton toimitusjohtaja Kurt Ljungqvist oli 

tyytyväinen lajipäivän antiin. 

Aikaisemmin lajiparlamentit käsittelivät oman lajin asiat eri paikoissa eri aikaan. 

Nyt tämä oli neljäs kerta nykyisellä konseptilla ja osallistujamäärä on kasvanut joka 
kerta. Kaikkiaan se on tuplaantunut siitä mitä se oli ensimmäisellä kerralla. 

Nykymuodossaan lajipäivä palvelee huomattavasti paremmin kaikkia meitä. 

Tunnelma tapahtumassa oli positiivinen ja hyvähenkinen. Hyvä maku jäi, Ljungqvist 
niputti päivän annin.  

 
3. 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/lomakkeet/sahkoiset_lomakkeet/jasenkerhojen-

kilpailut-sml-kilp/  

Lisätietoja:jussi.pitkahalme@moottoriliitto.fi  

 
 
4. JÄSENREKISTERI-, LISENSSIMYYNTI-, JA KILPAILUHALLINTA-

JÄRJESTELMÄ  

 

Suomen Moottoriliitto on tehnyt sopimuksen jäsenrekisteri-, lisenssimyynti- ja 

kilpailuhallintajärjestelmän hankkimisesta Netcomp Oy:ltä.  Uusi järjestelmä on 

räätälöity Suomen Moottoriliitto ry:lle. Uusi järjestelmä mahdollistaa jäsenistölle 

useita päivittäistä järjestö- ja kilpailutoimintaa helpottavia palveluja. 

Uusi järjestelmä otetaan käyttöön asteittain ja nyt käytössä oleva sporttirekisteri 

poistuu käytöstä sitä mukaa, kuin uusi järjestelmä saadaan käyttöön. Vuoden 2016 

lisenssimyynti toteutetaan vielä sporttirekisterin kautta.                          

 

Uuden järjestelmän jäsenrekisteri- osio on valmiina vuoden 2015 loppuun 

mennessä. Nyt mukana olevien pilottikerhojen tiedot siirretään KITI:stä SML:n  

toimesta uuteen järjestelmään. Lisenssimyynti- ja kilpailuhallintajärjestelmä tulee 

käyttöön huhtikuun 2016 aikana. SML tiedottaa kaikkia jäseniä uudistushankkeen 

vaiheista ja etenemisestä.  
 

Lisätietoja: 
Ari Raivonen 

ari.raivonen@moottoriliitto.fi 
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5. SML:N YMPÄRISTÖPALKINNON HAKU PÄÄTTYY 01.11.2015 

SML:n ympäristöpalkinnon haku päättyy 01.11.2015! SML:n ja AKK:n 
lanseeraamaa ympäristöpalkintoa koskeva haku päättyy 01.11.2015 ja palkinnon 

hakemista koskevat ohjeet ja hakulomake löytyvät SML:n verkkosivuilta 
osoitteesta http://www.moottoriliitto.fi/ymparistotyo-tutkimukset-ja-kyse/sml-

ymparistopalkinto/ 

 
Suomen Moottoriliitto ry ja AKK Motorsport ry jakavat kaksi vuosittaista 

ympäristöpalkintoa, yhden molempien lajien puolelta.   

 

Nyt kaikki ympäristöhankkeet rohkeasti mukaan tavoittelemaan 1000 € 

rahapalkintoa, joka jaetaan SML:n palkintojenjakogaalassa 28.11.2015 

Lisätietoja: 

Ville Salonen 

ville.salonen@moottoriliitto.fi 

 

6. 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. 

http://www.moottoriliitto.fi/ansiomerkit-ja-tunnustukset/ 

 

7.  SML:N TOIMITSIJAKURSSIT MIKKELISSÄ 14.11.2015 
 

SML järjestää toimitsijakurssit Mikkelissä 14.11.2015 Hotelli Cumuluksen tiloissa. 

Kouluttajana toimivat Hannu Häkkälä, Heikki Salokannel ja Ville Salonen ja 
ohjelmassa ovat AT-, BT- ja K-katsastuskurssit. Ilmoittautuminen kursseille 

tapahtuu oheisen linkin kautta sähköisellä lomakkeella. 

 

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

http://www.moottoriliitto.fi/ymparistotyo-tutkimukset-ja-kyse/sml-ymparistopalkinto/
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8. SML järjestää kelkkapainotteiset B- ja A-kurssit Seinäjoella 

Toimitsijakurssit järjestetään perjantaina ja lauantaina Seinäjoen ABC:n tiloissa 

osoitteessa Verkatehtaankatu 13, Seinäjoki. Kouluttajana toimii lajiryhmästä Tomi 

Ahmasalo. 

Perjantai 20.11.2015 

B-kurssi klo klo 17.30-21.00 

Lauantai 21.11.2015 

A-kurssi klo 09.00-18.00 

 Ilmoittautuminen ja lisätietoja: 

http://www.moottoriliitto.fi/koulutus/kurssit/kelkkalajien-b-ja-a-toimitsijaku/  

 

9.  HALUATKO JÄRJESTÄÄ KOULUTUS- VALMENNUSTOIMINTAA?  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 
 

10. SNOWCROSS-LEIRI ENONTEKIÖLLÄ 4.-5.12.2015 

Suomen Moottoriliitto järjestää snowcross –leirin Enontekiöllä 4-5.12.2015. 

Leiri on kaikille muille luokille kaksipäiväinen 4-5.12, paitsi Pro -luokalle leiri on 

yksipäiväinen 5.12.2014. 

Leirillä saadaan ajokoulutuksen lisäksi lajikohtaista koulutusta auttamaan kilpailijaa 

etenemään urallaan ja helpottamaan kilpailemisen tuomia haasteita. 

Lisätietoja ja ilmoittautuminen: 

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

http://www.moottoriliitto.fi/koulutus/kurssit/kelkkalajien-b-ja-a-toimitsijaku/
http://www.moottoriliitto.fi/nuorisotoiminta/juniori-ja-kerhotoiminnan-tilais/
mailto:ville.salonen@sml.slu.fi
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11. SML:n VALMENNUKSEN JA KERHOTIEDOTTEEN POSTITUSLISTA 

Liittymällä postituslistalle saat tietoa SML:n valmennustapahtumista suoraan 

sähköpostiisi. Ilmoittauduttuasi saat vahvistuksen sähköpostiisi.  

http://www.moottoriliitto.fi/valmennus/sml-n-valmennuksen-postituslista/  

 

Uuden kerhotiedotteen saat ilmoittautumalla SML:n kerhotiedotteen postilistalle. 

http://www.moottoriliitto.fi/viestinta-ja-tiedotteet/moottoriliiton-tiedotteet/  

 

12. SML:N HALLITUKSEN JA TYÖVALIOKUNNAN SEURAAVAT KOKOUKSET 

 

SML:n hallituksen kokous 28.11.2015 

 

 

13. 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 

 

 
 

 

Seuraava kerhotiedote julkaistaan 27.11.2015 
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