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SML:n kerhojohdon keskutelufoorumi ja tavoitteet

– Kerhojohdon keskustelufoorumi tavoittelee uudenlaista 
yhteydenpitoa SML:n jäsenyhdistysten välillä

– Yhteisenä huolena kerhojen elinvoimaisuus ja sen 
tukeminen SML:n tarjoamin tukitoimin

– Toimintaa koordinoi SML:n strategiaryhmä 

– SML:n strategiaryhmään kuuluvat

• Erkki Heikkinen

• Pasi Jaatinen

• Timo Kujanpää

• Henri Saari

• Ville Salonen



SML ja toiminnan tulevaisuuden näkymät

– SML:n strategiaryhmä on käynnistänyt työn 
moottoriurheilun elinvoimaisuuden kartoittamiseksi.

– SML:n ja moottoriurheilun toiminnan ehdoton 
kulmakivi ovat elinvoimaiset jäsenyhdistykset.

– Tulevien vuosien aikana yhteiskunnan muutokset ja 
muun muassa suomalaisten ikärakenne johtaa siihen, 
että toiminnasta poistuu paljon ikääntyvää  
harrastajakuntaa, jotka ovat olleet tärkeässä roolissa 
toiminnan mahdollistamisessa.

– Muuttoliike Suomessa kohdistuu enenevässä määrin 
suurempiin kasvukeskuksiin ja muuttoliike tuo 
mukanaan haasteita syrjäseutujen urheiluseuroille.

– Kasvukeskuksissa moottorikerhot kohtaavat kiihtyvää 
kilpailua harrastajista.



Muuttoliike ja demografinen muutos Suomessa 2020 -luvulla



Järjestötoiminnan tulevaisuuden näkymät

– Vapaa-ajan moottoripyöräily- ja kelkkailu ovat 
selvinneet muutoksista melko hyvin.

• Pyöriä ja kelkkoja myydään edellisten vuosien 
tapaan ja moottorikelkkailu on ollut edelleen 
suosittu harrastusmuoto. 

• Moottorikelkkojen tilanteeseen vaikuttaa erityisesti 
selkeämpi liikennevakuutustilanne.

– Moottoriurheilu on sen sijaan vaikeammassa 
tilanteessa. Pyörien liikennevakuutus ja toisaalta 
vapaaehtoisten vähäinen määrä, ovat kuormittaneet 
toimivia moottorikerhoja.

– Suorituspaikkojen vähyys ja entisestään kiristyvät 
lupaprosessit kuormittavat jäsenyhdistyksiä.

– Jäsenmäärät ja harrastajien määrät ovat laskussa



Pohjustusta tutkimusten näkökulmasta



Pohjaa keskustelulle moottoriurheilun tulevaisuudesta



Pohjaa keskustelulle moottoriurheilun tulevaisuudesta



Pohjaa keskustelulle moottoriurheilun tulevaisuudesta



Moottoriurheilun seuraaminen



Mielikuvia moottoripyöräilystä



Muuttoliike ja demografinen muutos Suomessa 2020 -luvulla

– Muuttoliikkeen myötä syrjäseutujen asukasmäärät 
pienenevät ja nuoret ikäryhmät pienenevät joka vuosi.

– Nuoret ja uudet sukupolvet keskittyvä kasvukeskuksiin.

– Uusia kasvavia ryhmiä ovat ulkomaalaistaustaiset 
nuoret.

– Kasvukeskuksissa kilpailu harrastajista on kovaa ja 
toisaalta harrastuspaikkojen saaminen ja luvittaminen
on koko ajan vaikeampaa asutusten levitessä 
laajemmalle kasvukeskusten ympärille.

– Miten varmistamme syrjäseutujen kerhojen 
toimintaedellytykset?

– Miten SML voi tukea jäsenyhdistysten 
elinvoimaisuutta?



SML:n ja Moottoriurheilun tunnuslukuja 
viime vuosilta



Keskustelun pohjaksi
SML:n toiminnan tunnuslukuja 

– Jäsenmäärät, kilpailut, lisenssit ja kerhojen määrä viime vuosina

2011:  30495 hlö jäsenet 2011-2019:  -10408 hlö  (-34%)

2012:  28959 hlö

2013:  28157 hlö Kerhojen määrä: - 12  (-6%)

2014:  26247 hlö 

2015:  25740 hlö Kilpailujen määrä: -33  (-21%)

2016:  24559 hlö

2017:  21877 hlö Ajajalisenssit: - 1296  (-24%)

2018:  19323 hlö

2019:  20087 hlö Kilpailuja järjestävät kerhot: 71 kpl



SML:n tunnuslukuja:
Jäsemäärät SML:n jäsenkerhoissa

• SML:n kerhojen jäsenmäärät ja jakauma

– Yli 501 jäsentä: 2

– 301-500 jäsentä 12

– 101-300 jäsentä 48

– 51-100 jäsentä 45

– 31-50 jäsentä 36

– 11-30 jäsentä 27

– Alle 10 jäsentä 20



SML:n tunnuslukuja:
Jäsenmäärät SML:n jäsenkerhoissa
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Jäsenten ikäjakauma
Kaaviossa tulee huomioida vanhempien ikäluokkien tietojen puutteellisuus Motti-

järjestelmässä



Kerhojen vastaukset ja yhteenveto
Tärkeimmät haasteet toiminnan kannalta

• Puute vapaaehtoisista 46%

• Harjoittelupaikat ja luvat 29%

• Talousresurssien puute 17%

• Harrastajien määrä 4%

• Muut 4%



Kerhojen vastaukset ja yhteenveto
Osallistuneiden moottorikerhojen oma arvio toiminnasta

• Jäsenkerhojen elinvoimaisuus 3,16 / 5

• Jäsenistön ikärakenne 2,96 / 5

• Jäsenistön aktiivisuus 2,64 / 5

• Suorituspaikat 2,84 / 5

• Koulutus- ja valmennus 2,54 / 5



Moottorikerhojen elinvoimaisuus tulevaisuudessa

• Suomen Moottoriliitto ry:n tukitoimet 
jäsenyhdistyksille

– Keskustelu kerhojen tarpeesta

– Miten SML voi tukea jäsenien toimintaa?



Osallistujien esittämät kysymykset ja huolet

• Racing for fun –toiminta ja sen kehittäminen

• Miten lisäämme lajien elinvoimaisuutta?

• Liikennevakuutusongelma ja sen ratkaiseminen

• Junioritoiminnan kehittäminen?

• Kerhojen välinen yhteistyö talkootoiminnassa

• Lajien harrastajamäärien lisääminen

• Miten SML voi edistää harrastusmahdollisuuksia ja miten SML voi 
olla mukana käytännön toiminnan tukijana?



Vapaaehtoisten määrä ja rekrytointi:
Esimerkki urheiluyhteisön tarjoamista tukitoimista



Vapaaehtoiset ja rekrytointi

• SML on käynyt keskustelua Olympiakomitean aluejärjestöjen 
kanssa.

• Vapaaehtoisten määrä on yleisen tiedon mukaan lajeista 
riippumatta suurin ongelma urheiluseuroissa

• Haastattelun perusteella suuri puute on yhdistysten toimintaan 
liittyvän käsikirjan puuttuminen sekä rekrytoinnin suunnitelman 
puuttuminen.

• Käsikirjan myötä määritellään yhdistyksen toiminta ja tarvittavat 
toimenpiteet.

– Rekrytointisuunnitelmalla määritellään tarvittavat toimijat 
kyseisiin tehtäviin sekä jaetaan tehtävät riittävän pieniin 
kokonaisuuksiin, jotta tehtävät eivät muodostu liian 
kuormittaviksi.

• Tavoitteiden myötä laaditaan rekrytoinnin suunnitelma

• Aluejärjestöt toimivat aktiivisesti alueen seurojen tukena ja 
tarjolla on työkaluja oman toiminnan käsikirjan laatimiseksi.



Urheiluyhteisö tarjoaa tietoa ja työkaluja

– Olympiakomitean työkaluja yhdistystoiminnan tueksi

– https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/seuran-
johtaminen-ja-hallinto/materiaalit-ja-tyokalut/

– Esimerkki: SML voi järjestää koulutusta vapaaehtoisten 
rekrytointiin ja yhdistysten rekrytointiin liittyen

– Liikunnan aluejärjestöt tarjoavat paljon alueellista 
koulutusta 

• Miten kerhot suhtautuvat aluejärjestöihin ja tarjolla 
olevaan tietoon ja koulutukseen?

• https://tapahtumat.eslu.fi/tapahtumat/

https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/seuran-johtaminen-ja-hallinto/materiaalit-ja-tyokalut/
https://tapahtumat.eslu.fi/tapahtumat/


Jatkotoimenpiteet

• SML selvittää urheilun ja liikunnan aluejärjestöjen kanssa 
koulutusmahdollisuuksia SML:n jäsenkerhoille.

– Ensisijaisesti kerhoille tarjotaan koulutusta 
vapaaehtoisten rekrytointiin ja sen suunnitteluun 
liittyen. Koulutuksen ajankohta alkuvuodesta 2021.

• Muodostetaan Whatsapp –verkosto kerhofoorumiin 
osallistuville.

• Järjestetään markkinointiin ja SOME-kanavien
hyödyntämiseen liittyvä koulutus jäsenkerhoille.



Seuraava tilaisuus järjestetään keväällä 2021


