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JÄSENTIEDOTE 1/2016

20.1.2016

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

SMOTO mukana - MP-MESSUT 2016 HELSINGIN MESSUKESKUKSESSA
SMOTO on mukana messuilla osastolla 6f79. Osastolla mm. SMOTO -2020 tietoiskuja,
kerhoesittelyitä, Normin purkua ja digitalisaatiota-tietoiskuja yms.
SMOTOn Messusaitti
MP 16 Moottoripyörämessujen sivu osoitteessa: tästä
Kaikki voivat vaikuttaa !!! - ”Moottoripyöräily 2020” –ohjelma
Meidän motoristien on itse päätettävä, millaista moottoripyöräily on Suomessa 2020luvulla.
SMOTO on käynnistänyt ”Moottoripyöräily 2020” -nimisen ohjelman, joka tukee
moottoripyöräilyn edunvalvontaa mentäessä kohti 2020-lukua. Ohjelman sisältöä
suunnitelmaan ja SMOTO haluaa saada palautetta kaikilta suomalaisilta motoristeilta
tulevien vuosien ajankohtaisiin aiheisiin.
Kerro meille mitä ja miten! Vastaa kyselyyn ja vaikuta!
Kysely avautuu 4.2.2016 klo 12.00
Linkki kyselyyn tästä
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OMAVALMISTEISTEN MOOTTORIPYÖRIEN VALMISTUS SALLITAAN SUOMESSA 1.1.2016
SMOTO oli syksyllä antamassa lausuntoa Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnassa
omavalmisteista ja uusista L-luokan ajoneuvoista. Juuri ennen vuodenvaihdetta tuli
julkisuuteen uudet määräykset, jotka sallivat omavalmisteiset moottoripyörät.
http://www.smoto.fi/?p=3620

3D – TIEMERKKINÄT, SMOTO ei suosita 3D-merkinnän käyttöä kokeilun mukaisessa paikassa
SMOTO järjesti yhdessä Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa 20.5.2015
testiajotapahtuman, jonka tavoitteena oli testata motoristien kannalta 3D -tiemerkintöjen
liikenneturvallisuutta.
Testiajotapahtuman raportti on nyt julkaistu, löydät sen tästä
Kyselyn tulosten ja kommenttien perusteella 3D-merkintä rampin yläpäässä risteävän tien
lähellä haittaa useimpien mielestä moottoripyörällä jarruttamista ja merkin sijoitusta
kauemmaksi pidettiin toivottavana. On huomioitava, että kyselyyn osallistuneet tiesivät
odottaa merkintää ja käytännön liikennetilanteissa merkintä voi tulla vastaan täysin
yllätyksenä.
Kyselyn perusteella SMOTO ei suosita 3D-merkinnän käyttöä kokeilun mukaisessa
paikassa. http://www.smoto.fi/?p=3635
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MP-ARVAT 2016 – JÄSENKERHOJEN JA JÄSENTEN MYYTÄVIKSI
SMOTO haluaa tuoda esille jäsenkerhojen merkityksen MP-arpojen myynnissä. Vuonna
2015 kerhot myivät 18% arvoista. Vuonna 2016 arpojen myyminen on jäsenkerhojen ja
jäsenten vastuulla. Tässä korostuu yhteishenki ja yhteinen tekeminen, yhteisen asian
hyväksi. Tavoite olisi, että jokainen jäsenkerho ottaisi myytäväksi 1-2 nippua arpoja. Eniten
arpoja myynyt kerho tai jäsen palkitaan 100 € lahjakortilla (toimintasuunnitelma 2016).
Vuonna 2016 arpoja on myynnissä 4 000 kpl. Arvat ovat 20 kpl nipuissa.
Nippuja saa tilata arpavastaavalta osoitteesta arpa@smoto.fi Kirsti Salakari
puh. 044 978 6464
Lisäksi arpoja kannattaa kysellä jäsenkerhojen SMOTO yhteyshenkilöiltä.
Arvat tulevat myyntiin MP 16 messuilla Helsingissä 5.2.2016. Arpoja voi ostaa messuilta
mp-näyttelyistä, aktiivisilta jäseniltä ja SMOTOn web-sivun kautta. Arvan hinta on 10 €.
MP-arpojen tuotto kokonaisuudessaan käytetään lyhentämättömänä mpedunvalvontatyöhön, jotenka hyöty tulee meille kaikille motoristeille.
Arpojen myyntiaika 5.2 – 4.8.2016. Arvonta suoritetaan 10.8.2016. Voittajille ilmoitetaan
henkilökohtaisesti. Voitot nähtävillä myös osoitteessa www.smoto.fi
MP-arpajaiset 2016 järjestää Suomen Motoristit ry (SMOTO). Arpojen myyntialue koko
Suomi, pois lukien Ahvenanmaa
Päävoitto vaihtoehdot ja muut lukuisat palkinnot löydät: Tästä

VERTA PAKKIIN HALLITUSTI
Uusi kampanja ajalla 1.2.-28.10.2016
Kampanjaohjeet 2016 ja-tulokset 2015 löydät: Täältä
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KEVÄTKOKOUS 2016 JA KERHOKONFERENSSI
Jyväskylässä 19.3.2016. Kokous alkaa klo 11.00 valtakirjojen tarkastuksella ja varsinainen
kokous klo 12.00. Kerhokonferenssin aihe ja luennoitsijat tiedotetaan heti niiden
varmistuttua.

LOGOT KERHOJEN KÄYTTÖÖN
Jos kerho tarvitsee jäsenkortteihin Suomen Retkeilymajajärjestön – SRM ry, Suomen
Moottoriliiton- SML, SMOTOn tai FEMAn logoja, saat ne osoitteesta
http://www.smoto.fi/?page_id=1757

HAEMME TYÖNTEKIJÖITÄ TALKOISIIN
Haemme joukkoomme useita monen alan osaajaa. Jos tunnet halua ja kykyä auttaa
suomalaisten motoristien asiaa niin ota yhteyttä osoitteeseen
marja.kuosmanen@smoto.fi

SIHTEERI
Olet tässä tehtävässä mukana SMOTOn hallituksen kokouksissa ja teet kokousten
pöytäkirjat. Hoidat asiakirjojen hallintaan liittyvät tehtävät. Tehtävässä sinun tulee hallita
kaikki toimistotyön nykyaikaiset työkalut. SMOTOn asiakirjahallinto on sähköistetty ja
intranet ulkoistettu. Tehtävä on monipuolinen ja rakentuvat valittavan henkilön osaamisen
mukaan. Pääset katsomaan edunvalvontatyötä läheltä.
Tästä tehtävästä lisätietoja antaa harri.forsberg@smoto.fi

TOIMITTAJA / TIEDOTTAJA
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. Tehtävän hoitaminen edellyttää
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perehtyneisyyttä WordPress sisällönhallintaohjelmaan.
Kuvankäsittelyohjelmien hallinta auttaa SMOTOn web-sivujen taittamista.
Tästä tehtävästä lisätietoja antaa marja.kuosmanen@smoto.fi

”TILASTONIKKARI” / -TAUSTOITTAJA
Jos näet maailman numeroina ja niiden riippuvuuksina. Haluat hahmottaa asioita
tilastojen kautta. Maailma on täynnä tietoa. SMOTO kaipaa joukkoonsa henkilöitä, jotka
jaksavat seurata eri tahojen julkaisuja ja tilastoja.
Tehtävässä seuraat eri lähteitä ja teet niistä tarvittavia tilastoja sekä kasaat
kokonaisuuksia, joita voidaan käyttää edunvalvontatyössä. Tuotat tausta-aineistoa
SMOTOn hallitukselle ja SMOTOn työssä mukana oleville.
Tästä tehtävästä lisätietoja antaa marja.kuosmanen@smoto.fi

SMOTO ESILLÄ


5.-7.2.2016 MP 16 näyttely Helsingin Messukeskuksessa. Osasto 6f79.
http://www.messukeskus.com/Sites1/MP/Sivut/EventExhibitorCard.aspx?
participationId=1900727258&EventId=13043



19.3.2016 SMOTOn kevätkokous ja kerhokonferenssi Jyväskylässä http://www.smoto.fi/?
event=smoton-kevatkokous-ja-kerhokonferenssi-jyvaskylassa



12-13.3.2016, Seinäjoen Bikeshow, http://www.semk.fi/



2.-3.4.2016 Keski-Suomen MP-näyttely Jyväskylässä
http://www.jmkmc.fi/mpnayttely.html



23.4.2016 Huomaa motoristi liikenteessä -tapahtumapäivä. Jäsenkerhojen järjestämiä
tapahtumia, useilla paikkakunnilla. Tapahtumasivu osoitteessa
http://www.smoto.fi/?page_id=2792



23.-24.4.2016 Kuopion MP-näyttely http://www.kmcry.fi/mp-nayttely



14.5.2016 Hymyilevän motoristin kevätpäivä Mäntsälässä. Järjestäjä Moosehead Bikers ry.
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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
Muista seurata ja käydä tykkäämässä myös Facebookissa
https://www.facebook.com/SuomenMotoristitRy
VUODEN 2016 HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT
SMOTO:n hallitus piti järjestäytymiskokouksen Hollolassa 3.1.2016.
Hallituksen kokoonpano ja tehtävät vuodelle 2016:
 Puheenjohtaja, Marja Kuosmanen
 Järjestösihteeri, Harri Forsberg
 kehitys
 Varapuheenjohtaja/edunvalvontajohtaja, Jani Immonen
 kansainväliset asiat
 yhteistyö
 Koulutuspäällikkö, Jouni Heikola
 nuoriso ja koulutus
 Liikenneturvallisuuspäällikkö, Jari Kielinen
 liikenneympäristö
 ajoneuvotekniikka
 koulutus
 vakuutus
 Edunvalvontajohtaja, Timo Mäki
 kansalliset asiat
 verotus ja ajoneuvotekniikka
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 Jäsenhuoltopäällikkö, Anne Raita
 jäsenedut, jäsenhankinta- ja jäsenhuolto
 jäsentapahtumat
 IT-päällikkö, Keijo Salakari
 webmaster
 Hallituksen jäsen, Eero Suutari
Projekti- ja muut vastuuhenkilöt nähtävillä SMOTO:n websivulla osoitteessa:
http://www.smoto.fi/?page_id=121
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