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MP 16 MOOTTORIPYÖRÄMESSUT – JÄSENKERHOT ESILLE
SMOTO haluaa tuoda esille jäsenkerhojaan vuoden 2016 MP näyttelyssä Helsingin
Messukeskuksessa 5. -7.2.2016. SMOTOn osasto on samassa paikassa kuin vuonna 2015
(osasto 6f79).
Jäsenkerhot voivat tulla SMOTOn osastolle tunniksi esittelemään toimintaansa. Kertoa
toiminnastaan ja jakaa esitteitään. Valitettavasti esitteitä ym. jakomateriaalia ei voi jättää SMOTOn
osastolle tilan rajallisuuden johdosta. Jäsenkerhot maksavat itse messujen kustannukset (esim.
pääsyliput ja ruuat).
Tunnin mittaiset esittelyvuorot tulee varata sähköpostilla osoitteesta jyrki.karuaho@smoto.fi
17.1.2016 mennessä. Varauksessa on mainittava yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero.
Ajat täytetään varausjärjestyksessä. Päällekkäisiä aikoja ei anneta.
MP 16 Moottoripyörämessujen sivu osoitteessa
http://www.messukeskus.com/Sites1/MP/Sivut/default.aspx

SMOTO JALKAUTUU KENTÄLLE
Edunvalvonta on hiljaista puurtamista taustalla. Vaikuttamista lainsäädäntötyöhön jne. Siksi monen
jäsenen on vaikea mieltää SMOTO ja sen rooli moottoripyöräilyssä.
Jos koet tarvetta tutustua SMOTOn toimintaa niin kutsu meidät viettämään iltaa kanssanne.
Teemalla SMOTO tutuksi kaikille motoristeille.
Myös useamman kerhon yhteiset tilaisuudet tulevat kyseeseen.
Jos tunnet ja tiedät kerhoja tai henkilöitä, jotka eivät ole SMOTOn jäseniä, anna meille vinkki tai
pyydä mukaan ”SMOTO-iltaan”. Tällainen infopitoinen tilaisuus voidaan pitää myös esim. kerhojen
vuosikokouksen, kerhoillan tai muuhun kerhon tapahtumaan yhteydessä.
Lisätietoja antaa ja yhteenotot osoitteeseen anne.raita@smoto.fi

KERHOJEN VUOSI-ILMOITUKSET
SMOTOn kerhojäsenet laskevat omat jäsenensä kerran vuodessa ja toimittavat vuosi-ilmoituksen
kirjallisena ja allekirjoitettuna.
Ilmoitukset on palautettava viimeistään 18.1.2016.
Lisätietoa osoitteesta http://www.smoto.fi/?page_id=1065

MOTOPARLAMENTTI 2015 VIDEOT JULKAISTU
SMOTO järjesti Motoparlamentti -paneeli- ja keskustelutilaisuuden 2.11.2015.
Motoparlamentin pääteemana oli tänä vuonna motoristien turvallisuus ja sen parantaminen.
Tilaisuus oli jaettu ajallisesti kolmeen eri osioon:
• Alustukset
• Keskustelu alustusten pohjalta
• Motoparlamentti 2015 paneelikeskustelu
Nyt järjestetty Motoparlamentti oli järjestyksessään viides. SMOTO julkaisi tilaisuuden
alustuspuheenvuorot videoina.
Alustukset (linkit videoihin):
• Marja Kuosmasen tilaisuuden avauspuheenvuoro Tästä
• MEP Merja Kyllösen alustus aiheesta: White Paper (MP -katsastus) Tästä
• Liikenne- ja viestintäministeriön edustajan Kirsi Miettisen alustus aiheesta: Moottoripyörät
osana liikennejärjestelmää – asenteiden vaikutus liikenneturvallisuuteen, moottoripyörien
huomatuksi tuleminen ja tutkimustiedoista faktoja. Tästä
• If:n edustajan Timo Vuorisen alustus aiheesta: Tyypillinen mp onnettomuus, niiden kehitys
ja onnettomuuteen johtaneet todennäköiset syyt vakuutusyhtiön näkökulmasta. Tästä
• Poliisin edustajan Samppa Holopaisen alustus aiheesta: Miten poliisi kokee ja näkee
asenteet tieliikenteessä? Mitä pitäisi tehdä? Tästä
• Trafin edustajan Marko Sillanpään alustus aiheesta: Moottoripyörien liikenneturvallisuuden
tilannekuva? Mistä lähteistä ja mitä tietoa tarvitaan, että päästään onnettomuuksista
toimenpiteisiin? Tästä
Alustusvideot nähtävillä ”soittolistana” YouTubessa osoitteessa https://www.youtube.com/playlist?
list=PL42vsqtyW47ecSp8KLrfI7Dha3rTKxBUA
Tästä linkistä pääset katsomaan videon Motoparlamentista (kesto 1h)
Tästä linkistä pääset Motoparlamentti lehdistötiedotteeseen
Artikkeli pidetyistä alustuksista ja keskustelusta, ennen videoitua paneelikeskustelua osoitteessa
http://www.smoto.fi/?p=3423

Artikkeli videoidusta Motoparlamentti 2015 paneelikeskustelusta osoitteessa http://www.smoto.fi/?
p=3441
Motoparlamentti sivu tausta-aineistoineen osoitteessa http://www.smoto.fi/?page_id=2790

DOLF WILLIGERSIN TERVEISET EUROOPASTA
Englanninkielinen artikkeli osoitteessa http://www.smoto.fi/?p=3503

MOTORISTIRISTEILY 2015
Suomen Motoristit ry järjesti jokavuotisen Motoristiristeilyn 31.10 – 1.11. Tallink Baltic Queen
laivalla.
SMOTO gaala alkoi heti laivan irrottua satamasta Starlight yökerhossa. Yökerho oli varattu
pelkästään motoristien käyttöön. Gaalan aluksi hallituksen jäsenet Marja Kuosmanen, Jyrki
Karuaho ja Jani Immonen kertoivat SMOTOn tilanteesta ja tulevaisuudesta.
SMOTO terveisten jälkeen oli leikkimielinen pallonpujottelukilpailu, johon osallistui SMOTOn
hallituksen lisäksi jäsenkerhojen edustajia.
Gaalan päätti Simo Ruuskan johdolla, ”Verta pakkiin hallitusti” kampanjan palkintojenjako.
SMOTOn Verta pakkiin hallitusti 2015-kampanjassa ennätykset! Ajalla 1.2.-23.10. saatiin
luovutuksia 878 (2013: 875, 2014: 766), sis. hiutaleluovutukset. Pistekertoimet huomioiden
kampanjassa saavutettiin ennätykselliset 969 luovutuspistettä (2013: 957, 2014: 830)!
SMOTO-kerhoista Kraftwolf MC voitti jäsenmäärään suhteutetun pääsarjan 278,1 % (51 luov.p., 16
jäsentä), 2. Rektum MC ja 3. 1909 MCC. Eniten luovutuksia keräsi Lieto MC 2000; 52 kpl! Muiden
kerhojen sarjan voitti Toxic MCC ja eniten luovutuksia keräsi Corona MC Club.
Kiitokset kaikille ”Verta pakkiin hallitusti” kampanjaan osallistuneille ja myös Veripalvelun väelle!
Artikkeli kuvineen osoitteessa http://www.smoto.fi/?p=3481

MOOTTORIPYÖRIEN AJONEUVOVERO ON HARRASTUKSELLE JA ELINKEINOILLE
HAITALLINEN – MYÖS VALTIONTALOUDEN HYÖDYT OVAT KYSEENALAISET
Suomen Motoristit ry (SMOTO) julkaisi 8.11.2015 lehdistötiedotteen jossa SMOTO vaatii, että
moottoripyörien ajoneuvoveron valmistelusta luovutaan. Vero haittaisi moottoripyöräharrastusta
sekä vähentäisi alan kaupankäyntiä ja työllistävyyttä. Uusi vero ei välttämättä edes kasvata valtion
moottoripyöräilystä saamaa verokertymää. Yksittäiseen harrastustoiminnan muotoon ja
yksittäiseen toimialaan kohdistuva vero ei ole kestävää veropolitiikkaa.
Artikkeli luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa http://www.smoto.fi/?p=3470

ESITTELYSSÄ – PIMOKE
Artikkeli kuvineen osoitteessa http://www.smoto.fi/?p=3498

HAEMME TYÖNTEKIJÖITÄ TALKOISIIN
Haemme joukkoomme useita monen alan osaajaa. Jos tunnet halua ja kykyä auttaa suomalaisten
motoristien asiaa niin ota yhteyttä osoitteeseen harri.forsberg@smoto.fi
Lainsäädäntötyöhön liittyvien lausuntojen selvittämiseen ja tekemiseen lisävoimaa.
LAKIMIES – INSINÖÖRI
Tehtävässä olisi hyvä omata faktatietoa moottoripyöriin liittyvästä tekniikasta tai lainsäädännöstä.
Tehtävässä tulee lukea ja muodostaa kuva lausuntopyyntöihin sekä selkokielellä viestittää se
eteenpäin. Auttaa SMOTOn hallitusta lausuntojen kirjoittamisessa jne.
Tästä tehtävästä lisätietoja antaa marja.kuosmanen@smoto.fi

TOIMITTAJA
Jos koet, että sormet näppiksellä liikkuu ja lauseet tulevat yhtenä ryöppynä, niin liity aktiiviseen
joukkoomme.
Tarvitsemme kirjoittajia moneen juttuun. Tarjolla juttujen kirjoittamista lainsäädännöstä ja –
tekniikasta, kerho- ja tapahtumaesittelyitä jne. Kaikkea laidasta laitaan. Valitse aihe josta haluat
kirjoittaa. Pääset kertomaan jäsenistölle ja järjestön ulkopuolisille SMOTOsta ja sen työstä.
Tästä tehtävästä lisätietoja antaa marja.kuosmanen@smoto.fi

SMOTO ESILLÄ
5. -7.2.2016 MP 16 näyttely Helsingin Messukeskuksessa. Osasto 6f79.
23.4.2016 Huomaa motoristi liikenteessä -tapahtumapäivä. Jäsenkerhojen järjestämiä tapahtumia,
useilla paikkakunnilla. Tapahtumasivu osoitteessa http://www.smoto.fi/?page_id=2792
14.5.2016 Hymyilevän motoristin kevätpäivä Mäntsälässä. Järjestäjä Moosehead Bikers ry.
Hymyilevän motoristin kevätpäivä kampanjasivusto: http://www.hymyilevamotoristi.fi/

SMOTO UUTISET
Tuoreimmat ja nopeimmat uutiset luettavissa http://www.smoto.fi
Kalenteri tapahtumista missä SMOTO on mukana http://www.smoto.fi/?page_id=413
SMOTOn jäsentiedotteet luettavissa osoitteessa http://www.smoto.fi/?page_id=1515
SMOTOn lausunnot ja muut julkaisut osoitteessa http://www.smoto.fi/?page_id=2780
Muista seurata ja käydä tykkäämässä myös Facebookissa
https://www.facebook.com/SuomenMotoristitRy

SMOTO, Viestintä

