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Suomen Moottoriliitto ry 

Strategiatyö 2023 

• Ville Salonen esitteli SML:n strategiatyön kuulumiset 

• Uusi strategia on luettavissa osoitteessa: 
https://www.moottoriliitto.fi/sml/strategia-ja-
toimintakertomukset/ 
 

• Vuonna 2017 hallitus teki päätöksen SML:n strategian 
uudelleen arvioimisesta ja uudistamisesta.  

• Muuttunut toimintaympäristö edellytti tilanteen 
arvioimista. 

• Strategiatyöryhmä perustettiin toteuttamaan 
uudistustyötä. 
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Strategiatyön tiedonkeruu 

Kysely luottamushenkilöille avattiin kesäkuussa 2018 
 
Tärkeimmiksi kehitysalueiksi luottamushenkilöiden (hallitus, 
lajiryhmät, työryhmät) vastauksissa erottuivat seuraavat aiheet: 
 
               1. Edunvalvonta: Suorituspaikat, ympäristöluvat, yhteiskunta  
 2. Turvallisuus ja ensiapu 
 3. Harrastustoiminta ja jäsenmäärien lisääminen 
 4. Säännöt ja kilpailutoiminta 
 5. Media ja näkyvyys 
   
Myös Liikennevakuutuksiin liittyvät ongelmat koettiin  
tärkeiksi 
 



Kysely jäsenistölle 

• Kysely toimitettiin kaikille kerhoille kerhopostin ja 
kerhotiedotteen kautta keväällä 2018 
 

• Kysely jaettiin myös vapaasti kaikille halukkaille 
facebookin ja verkkosivujen kautta 
 

• Kyselystä muistutettiin heinäkuussa ja elokuussa 
 

• Kyselyyn saatiin lokakuuhun mennessä noin 100 
vastausta 

 
 

 

 



Miksi SML on tärkeä kerholle ja harrastajalle? 

Edunvalvonta  
12 % Kilpailu- ja kv-

toiminta 
9 % 

Säännöt 
8 % 

muut 
71 % 



Nettisivut 
10 % 

Tiedot-
taminen 

9 % 

Motti 
9 % 

Muut 
72 % 

Mitkä asiat SML:n toiminnassa ovat hyvin? 



Liikennevak. 
ongelman 

ratkaiseminen 
18 % 

Motti-palvelun 
kehittäminen 

9 % 

Edunvalvonta 
7 % 

Kilpailutoimin-
nan kulujen 

pienentäminen 
7 % 

Muut 
59 % 

Mitä asioita SML:n asiassa tulisi kehittää? 



SML etäinen, 
eikä tue 
jäseniä 
23 % 

Liikennevakuu-
tusasian 

ratkaiseminen 
20 % 

Tiedottamisen 
kehittäminen, 

media-
näkyvyys 

14 % 

Toiminnan 
kulut korkeita, 

koetaan 
rahastamiseksi 

13 % 

Muut 
30 % 

Kyselyn vapaan palautteen yhteenveto 



Strategian linjauksia 

SML:n arvot: 
 

• Muutosvalmius ja tiedolla johtaminen 

• Oikeudenmukaisuus 

• Avoimuus 

• Kestävän kehityksen huomioiminen 

• Turvallinen moottoriurheilu 

• Eettisesti kestävä urheilu 

 
 

 

 

 



Toiminnan painopistealueet 

• Edunvalvonta ja yhteiskuntavaikuttaminen  

• Harrastetoiminnan kehittäminen ja mahdollistaminen 
(Racing for fun) 

• SML:n Organisaation kehittäminen ja selkeä työnjako 

• Verkkopalveluiden ja viestinnän kehittäminen  

• Valmennusjärjestelmän uudistaminen 

• Kestävän kehityksen huomioiminen  

• Turvallisuus 

• SML:n toimiston palvelut ja priorisointi 

• Arvokilpailut ja niiden järjestäminen 

• Tiedon kerääminen. Päätösten pitää perustua oikeaan 
tietoon.  

 
 
 

 
 



SML:n kelkkailun lajiryhmä 

 
 



MK-lajiryhmän toiminta 

• Lajiryhmän jäsenet ja esittely 

– Tomi Ahmasalo 

– Heikki Kujala 

– Erkki Misikangas 

– Markku Nissinen 

– Sauli Vuontisvaara 

– Ville Salonen (sihteeri ja esittelijä) 

 
 

 

 

 



MK-lajiryhmän tehtävät 

– Säännöt  

– Lajipäivät  

– Kilpailukalenteri  

– Toimitsijakoulutustarpeen arviointi ja kurssien 
suunnittelu  

– Arvokilpailuvalinnat, tarvittavat Ranking listat  

– Arvokilpailuvalintojen kriteerit  

– Lajin erilaiset kehitystoimet  

– tiedottaminen ja lajiryhmän verkkosivut  

– Laaditaan toiminnan vuosikello/kalenteri 

 
 

 

 

 



Lajiryhmän tiedottaminen 

– Lajiryhmä tiedottaa SML:n sivuilla 

• Lajisivut: 
https://www.moottoriliitto.fi/lajit/moottorike
lkkailu/ 

– SML:n kerhotiedotteet 

• https://www.moottoriliitto.fi/jasenkerhoille/k
erhotiedotteet/2019-kerhotiedotteet/ 

– Erilliset tiedotteet 

– Onko tarvetta MK-lajien omalle infokirjeelle? 

• Päätettiin, että syksyn aikana rakennetaan 
kelkkalajeille oma infokirje 
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Tapahtumat, koulutukset, tilaisuudet 

 
 



Lajipäivät, koulutukset, Gaala 2020 

• Keskusteltiin kelkkalajien tapahtumista ja niiden 
tarpeesta tulevalla kaudella 2020 

• Todettiin että keväällä on hyvä järjestää jälleen 
lajipäivä kauden päätteeksi ja syksyllä info painottuu 
kilpailun järjestelyihin. Uusista päivämääristä 
tiedotetaan lajiryhmän toimesta. 

• Palkintojenjakogaala todettiin hyväksi tapahtumaksi 
ja kelkkalajeilla tulee olla oma tapahtuma. 
Gaalapaikkaa ja aikaa selvitetään. 

• Toimitsijakoulutukselle on tarvetta pohjoisen alueella 
ja lajiryhmän suunnittelee SML:n toimiston kanssa 
yhteistyössä toimitsijakurssiaikataulun. 

• Selvitetään Sodankylän mahdollisuutta järjestää 
kurssi tammikuun loppupuolella. 

 
 

 
 



Kelkkamessut 2019 

• SML:n edustaja on mukana kelkkamessuilla 
Rovaniemellä. 

• Kelkkamessujen yhteydessä järjestetään 
perinteisesti ajajainfotilaisuus lauantaina 
Santasportissa klo 10.00 

• Tänä vuonna tilaisuus järjestetään Tiera -
auditoriossa 

 
 

 

 

 



Arvokilpailut ja valinnat kaudelle 2020 

 
 



MK arvokilpailut ja kilpailuvalinnat 

• Kaudella 2020 nimetään ajajia PM-, EM- ja MM- kilpailuihin. 

• Ajajat voivat ilmoittaa halukkuudestaan SML:n verkkosivuilla jo 
nyt. Sivuille on avattu ilmoittautumislomake 
https://www.moottoriliitto.fi/lajit/moottorikelkkailu/snowcros
s-mm-2020-ilmoittautuminen/ 

 

• Lajiryhmä julkaisee valintakriteerit kauden arvokilpailuihin. 

– Käytännössä valintaan vaikuttaa edellisen kauden SM-
sarjan menestys, kv-kilpailut ja kuluneen kauden SM-
kilpailumenestys 

• EM- ja MM-kilpailuissa Suomella on lähtökohtaisesti 5 paikkaa 
kuhunkin luokkaan. 
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Snowcross junioritoiminta 

Heikki Kujala, SML lajiryhmä 

 
 



Snowcross-juniorit ja uusi Improved ja Nano-

luokka 

• SML:n lajiryhmä: Heikki Kujala kertoi 
junioritoiminnan kuulumisia ja avasi vuoden 2020 
sääntöuudistuksia luokkien osalta. 

• Päätettiin perustaa uudet Improved- ja Nano –luokat 
 

• Nano-luokka ajetaan näytöslähtöluontoisena 
 

• Lajiryhmä laatii säännöt uusille luokille 
 

• Luokat lisätään lajisääntöihin, mutta 
kilpailunjärjestäjä päättää mitä luokkia kilpailussa 
ajetaan. 

 
 
 

 
 



Watercross 

Sääntömuutokset ja kalenteri 

 
 



Watercross SM-kalenteri ja kilpailut 2020 

• Watercross -numerot siirtyvät Motti-järjestelmään 
yhteen yhteiseen listaan 

– Numerot lisätään Mottiin SML:n toimiston 
toimesta. 

– Tärkeää että ajajat kirjautuvat Mottiin ja voivat 
näin hallinnoida omia lisenssejään sekä 
numerotietoja. 

 
 

 

 

 



Watercross alustava SM-kalenteri ja kilpailut 

2020 
 

• Watercross SM-kilpailut (päivämäärät eivät ole vielä virallisia vaan 
perustuvat lajipäivän keskusteluun. Varmat päivät varmistuvat 
vielä) 

– Pello  

– Rovaniemi  

– Tahko  

– Enontekiö 
 
Watercross ,Kansalliset 

– Sodankylä  

– Ivalo 



Watercross SM-kalenteri ja kilpailut 2020 

• Käytiin läpi sääntömuutokset kaudelle 2020. Liite 
muutoksista löytyy verkkosivulta. 

 

 

 

 



Toimitsijat ja tärkeät kilpailuihin liittyvät 

asiat 

 
 



Tuomariston ja kilpailunjohdon työnjako 

• Säännöt   = määrittelevät voimassa olevat  
   ”lait” 

• Kilpailunjohtaja = toteuttaa toimintaa kirjoitettujen  
   sääntöjen ”lakien” 

    mukaisesti 

• Tuomaristo   = edustaa SML:a ja valvoo, että   
   kilpailun toteutus on 

   sääntöjen mukaista. Tuomaristo  
   edustaa kilpailussa ”tuomiovaltaa”  
   ja tekee päätökset muun muassa  
   vastalauseista ja vahvistaa kilpailun  
   tulokset. 

 
 
 

 
 



Vastalauseiden jättäminen, vastaanottaminen ja 

käsittely kilpailussa 

• Kilpailunjohtajan tehtävä on ensisijaisesti antaa 
sporttiin liittyvät rangaistukset: Varaslähtö jne. 

 

• Valvoja ja tuomaristo käsittelevät asiaa vasta 
vastalauseen käsittelyn yhteydessä 

 

• Rangaistusten jakamisen yhteydessä on tärkeää, 
että urheilijaa kuullaan aina mahdollisimman 
nopeasti.  

 

• Kaikkien käsittelyjen tulee tapahtua rauhallisessa 
ympäristössä ilman ylimääräisiä henkilöitä 

 
 

 
 



Vastalauseiden jättäminen, vastaanottaminen ja 

käsittely kilpailussa 

• Vastalauseen käsittely tulee aina tehdä SML:n 
vastalauseenkäsittelylomakkeen mukaisesti. 

 

• Lomake on saatavilla verkkosivuilta sähköisesti 
täytettävänä lomakkeena 

 

• Käsittelyssä tulee huomioida aina ensisijaisesti 
urheilijan oikeusturva ja riittävän näytön 
kerääminen tapahtuneesta rikkeestä. Ajajaa 
tulee kuulla ennen päätöksen tekemistä ja 
päätöksestä on tiedotettava asianosaisia 
mielellään kirjallisesti. 

 
 
 



Ajajakokous 

 

• Ajajakokouksessa kilpailunjohtajan 
tehtävänä on antaa kaikki tärkeä, 
kilpailun joustavaan ja turvalliseen 
läpiviemiseen liittyvä tieto tiimeille ja 
kilpailijoille 

 
• Ajajakokous tulee valmistella 

kilpailunjohtajan toimesta huolellisesti 
 



Radat ja turvallisuus 
 

• Ratojen pituus, leveys ja profiilit 
– Lajiryhmä kirjaa sääntömuutokset Snowcross 

lajisääntöön. Radan tulee olla turvallinen ja riittävän 
leveä 

 
• Ajajien turvallisuus, lisenssit ja vakuutukset 

– Lisensseistä maksetut korvaukset aiheuttavat painetta 
vakuutusmaksujen nostamiselle. Turvallisuuteen tulee 
kiinnittää erityistä huomiota. 
 

• Ratojen tarkastaminen 
– Ratojen tarkastamiseen tulee kiinnittää erityistä 

huomiota turvallisuuden varmistamiseksi 
 

• Muut turvallisuusasiat 
– Lippumiehet, yleisö, jne. 

 



Sääntömuutosesityksiä snowcross 

• Luokat: 

– Nano Junior, 120cc, 5-6 vuotiaat (näytösajoluokka) 

– Micro Junior, 200cc, 7-9 vuotiaat 

– Mini Junior, 200cc, 9-11 vuotiaat 
 

– Improved Mini (UUSI), 200cc, 9-11 vuotiaat.  
 

– Junior 11-14, samoilla säännöillä kuin 2019.  

– Junior 14-16 SM 

– Naiset 

– Veteraanit 
 

– Sport, samoilla säännöillä kuin 2019. 

– Pro Lite, samoilla säännöillä kuin 2019.  

– Pro, samoilla säännöillä kuin 2019.  



Sääntömuutosesityksiä, snowcross 
• Kaaviot: 

– Karsintakaavion muutokset: 

• Karsintaerän pituus 5min 

• Alkuerissä max 15 kuljettajaa 

• Last Chanceen pääsee mukaan 15 kuljettajaa  

• Last Chancesta nousee finaaliin 6 kuljettajaa  

• Finaaliin mukaan 15 kuljettajaa  

• Finaalin pituus Pro 15 min, Lite 10 min, Muut 8 
min 
 
 

• Radan pituus ja leveyssääntö laaditaan valmiiksi 
lajiryhmän toimesta messuihin mennessä 
 

• Tekniset säännöt: 

– Polttoaineeksi hyväksytään lyijytön vapaasti kaupan 
oleva polttoaine 



Snowcross kilpailunumerot  

• Vuodesta 2021 alkaen Snowcross 
numerot siirtyvät yhteen yhteiseen 
listaan 
 

• Juniorilistat yhdistetään olemassa 
olevaan aikuisten listaan 
 

• Kaudella 2020 jatketaan vielä vanhaan 
tapaan. 



Snowcross 

Heikki Aitto-oja 

 

 
 



Oulun Stadioncross  

 

• Heikki Aitto-oja esitteli tulevan kauden Oulun 
stadioncross kilpailun kuulumiset. 

• Kilpailu järjestetään 21.-22.2020 Raksilan 
stadionilla 

• Lisätietoja www.snowcrossoulu.com  
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Oulun Stadioncross  



Snowcross SM-sarja, Livesports 

Pauli Kauppinen 

 

 
 



Snowcross SM-sarja 2020 

 

• Pauli Kauppinen esitteli Snowcross SM-sarjan 
kuulumiset ja kilpailukalenterin. 

 

• Kaudella 2020 ajetaan 4 SM-osakilpailua 

 

• Lisätietoja SM-sarjasta on saatavilla osoitteesta: 
https://www.snowcross.fi/ 
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