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JÄSENEDUT 2015
SMOTOn jäsenille suunnatuissa jäseneduissa on tapahtunut muutoksia. Esim. Finnlines on muuttanut
jäsenetuhinnoittelua. Kotimaan majoituksiin sekä palveluihin on tullut lisää tarjontaa. Tuotepuolella etuja on
ajovarusteista ja MP-lehdistä.
Jäsenetuja päivitetään esille mahdollisimman pikaisesti.
Jäsenetuja tarjoavat esim. seuraavat yritykset: Best Western -hotellit, Bomans Gästhem Åland, Chalet Hotel
Rovaniemi, Eckerö line, Finnlines, Haapasaaren Lomakylä Ruovesi, Hanx, Hotelli Rauhalahti Kuopio, K1Katsastajat, Kirjakkalan ruukkikylä, Kylpylähotelli Kuntoranta, Kylpylähotelli Päiväkumpu Karjalohja,
Kylpylähotelli Summassaari Saarijärvi, Lakitoimisto Risto Villa Oy, Lapland Hotels, Linna-Hotelli / Hartola,
Moto-Ykkönen, Sappeen matkailukeskus, Suomen Hostellijärjestö, Tallink – Silja Line, Valkeisen Loma
Ähtäri, Wasaline.
Tarkista uudet päivitetyt edut osoitteessa http://www.smoto.fi/?page_id=127

KEVÄTKOKOUS 2015 JA KERHOKONFERENSSI
Helsingissä 28.3.2015 Park Hotel Käpylässä. Tilaisuuden isännöi Modified Motorcycle Association of Finland
eli MMAF.
Kokous alkaa klo 11.00 valtakirjojen tarkastuksella ja varsinainen kokous klo 12.00.
Kerhokonferenssin aihe ja luennoitsijat tiedotetaan heti niiden varmistuttua. Kutsut ja tarkemmat ohjelmat
lähetetään jäsenistölle lähempänä tapahtumaa.

HUOMAA MOTORISTI LIIKENTEESSÄ – 25.4.2015
Jäsenkerhojen järjestämiä Huomaa motoristi liikenteessä -tapahtumia lauantaina 25.4.2015.
Motoristi jää liikenteessä helposti toisilta liikkujilta huomaamatta.
Moottoripyöräilijä jää pienen kokonsa vuoksi helposti autojen peilien kuolleisiin kulmiin tai katveeseen Apalkkien taakse.
Suoralla tielläkin vastaantuleva motoristi voi jäädä havaitsematta.
Usein sattuu vakavia onnettomuuksia, joissa vasemmalle kääntynyt auto on ajanut suoraan vastaantulevan
motoristin eteen.

Ajokauden alussa on syytä muistuttaa muita tienkäyttäjiä moottoripyöräilijöiden ilmestymisestä jälleen
liikenteeseen.
Siksi SMOTO kutsuu kaikkia jäsenkerhojaan aktiivisuuteen ja järjestämään Huomaa motoristi liikenteessä
-tapahtumia omilla alueillaan.
Vain mielikuvitus on rajana tapahtuman järjestämisessä.

Huomaa motoristi liikenteessä-tapahtuman ohjelmaan soveltuu hyvin hidasajokilpailu, sillä se on helppo
järjestää ja yleisön kannalta turvallista seurata.
Hidasajokilpailun sääntöjä voi soveltaa paikallisten olosuhteiden mukaan.
SMOTO kannustaa paikallisten kilpailujen voittajia osallistumaan myös Hidasajon epäviralliseen SMkilpailuun, maksamalla voittajien sisäänpääsymaksut.
Kilpailu järjestetään loppukesästä, jonkin kokoontumisajon tai muun tapahtuman yhteydessä.

Tiedot kaikista paikallisista Huomaa motoristi liikenteessä -päivän tapahtumista pyydämme lähettämään
Anne Raidalle, hyvissä ajoin ennen tapahtumia.
SMOTO huolehtii Huomaa motoristi liikenteessä -päivän valtakunnallisesta tiedottamisesta ja toimittaa
tapahtumien järjestäjille materiaalia yleisölle jaettavaksi.
Hidasajokilpailun säännöt nähtävillä SMOTOn sivulla.
Lisätietoja antaa ja yhteydenotot osoitteeseen anne.raita@smoto.fi

HYMYILEVÄN MOTORISTIN KEVÄTPÄIVÄT - 16.5.2015
Hymyilevän motoristin kevätpäivä 2015 järjestetään Uudessakaupungissa 16.5.2014.
Tämän vuoden tapahtuman järjestämisen SMOTO on antanut Uudenkaupungin Moottoripyöräkerho ry:lle.
Tällä kertaa ollaan Suomen ainoassa ”autotehdas” kaupungissa. Tarjolla myös live musiikkia (Motorcyclers'
Rock Band).
Tutustu tapahtumaan:
Hymyilevän motoristin kevätpäivä kampanjasivusto: http://www.hymyilevamotoristi.fi/
Uudenkaupungin Moottoripyöräkerho ry:n sivut osoitteessa http://www.ukimp.net/

FEMALLE UUDET JOHTOHENKILÖT JA HALLITUS VUODELLE 2015
FEMAn yleiskokous valitsi itselleen 31. tammikuuta 2015 uuden puheenjohtajan. Britti Anna Zee valittiin
väistyneen ranskalaisen Frédéric Jeorgen tilalle.
Helmikuussa otti Dolf Willigers pääsihteerin tehtävät vastaan Aline Delhayen jälkeen. Aline toimi
pääsihteerinä syyskuusta 2006 lähtien. Hän oli ensimmäinen naispuolinen pääsihteeri FEMAn historiassa.
Aline on FEMAn käytettävissä syyskuuhun 2015 saakka. Hänen tehtävänsä on varmistaa ensinnäkin
RIDERSCAN-projektin saattaminen loppuun, mutta ennen kaikkea tukea Dolfia hänen ottaessa tämän uuden
tehtävän vastaan.
Dolf Willigers (58) on kansallisuudeltaan hollantilainen. Hänellä on siviilipuolelta oikeus- ja taloustieteiden
tutkinto.
Uuden puheenjohtajan Anna Zeen (BMF) esikunta muodostuu kokeneista pitkän linjan motoristeista ja MPaktivisteista:
•
•
•
•

Rolf Frieling, puheenjohtaja, Biker Union E.V., Saksa
Neil Liversidge, MAG UK, Britannia
Maria Nordqvist, poliittisten asioiden vastuuhenkilö, Sveriges MotorCyklister SMC, Ruotsi
Wim Taal, poliittinen neuvonantaja, MAG NL, Hollanti

Artikkeli luettavissa osoitteessa http://www.smoto.fi/?p=2646

FIM EUROPE KEHOTTAA: ANTAKAA MOTORISTIEN KIRJOITTAA LAKIA
RIDERSCAN -projekti on saatu valmiiksi. Projektin tuloksista järjestettiin helmikuun 2. päivä Brysselissä
paneelikeskustelu ja seminaari. Projektin osarahoitus saatiin Euroopan yhteisön komissiolta (Euroopan
komissio). RIDERSCAN -projekti kokosi yhteen eurooppalaisen tiedon moottoripyöräilyn turvallisuudesta,
tunnisti toimenpidetarpeet ja muodosti eurooppalaisen tiedonjakoverkoston yli rajojen.
Paneeli järjestettiin Euroopan Motoristifoorumin yhteydessä. Keskustelupaneeli koostui kokopäivän
seminaarista, jossa käsiteltiin viittä motoristeille tärkeää osa-aluetta:

• Tieto – mitä tiedämme moottoripyöräilyn turvallisuudesta? Yhteenveto alan tutkimuksen tilanteesta
• Moottoripyöräily – Turvallisempien ja parempien moottoroitujen kaksipyöräisten (mopot, skootterit
ja moottoripyörät) saatavuus
Tieympäristö – Turvallisempia teitä mopoiluun ja moottoripyöräilyyn, suunnittelusta kunnossapitoon

•
• Turvallisuusviestintä – Viestintä liikenneturvallisuudesta motoristiyhteisöjen kanssa
• Strategiat – Tärkeimmät tehtävät ja ehdotukset seuraavalle vuosikymmenelle

Seuraavana päivänä pidettiin FEMAn järjestämä Euroopan Motoristifoorumi 2015 Euroopan parlamentin
tiloissa. Foorumissa esiteltiin RIDERSCAN-projektin tuloksia. Kansainvälisen liikennefoorumin [ITF]
työryhmä, OECD), esitteli pomintoja tuloksista OECD/ITF:n Moottoripyöräilyn turvallisuus-raportista*, joka
julkaistiin vuoden 2014 lopulla.
Moottoripyöräilyn turvallisuus-raportit ovat luettavissa oheisesta linkistä. Sivustolta löytyy myös Suomea
käsittelevä raportti: http://www.oecd-ilibrary.org/transport/road-safety-annual-report_23124571
Artikkeli luettavissa osoitteessa http://www.smoto.fi/?p=2662

SMOTO ESILLÄ
SMOTOn kevätkokous ja kerhokonferenssi 28.3.2015
Keski-Suomen MP-näyttelyssä Jyväskylän Hipposhallissa 11. - 12.4.2015.
http://www.jmkmc.fi/mpnayttely.html
Huomaa motoristi liikenteessä -tapahtumapäivä 25.4.2015.
Kuopion MP-näyttely 16. - 17.5.2015. http://www.kmcry.fi/mp-nayttely
https://www.facebook.com/pages/Kuopion-MP-n%C3%A4yttely/421192408011436?fref=ts
Hymyilevän motoristin kevätpäivä Uudessakaupungissa 16.5.2015. http://www.hymyilevamotoristi.fi/
Lahden Moottoripyörämessut 23. - 24.5.2015. http://www.lahdenmessut.fi/fi/tapahtuma/lahden-moottoripy
%C3%B6r%C3%A4messut
Surinaa Sussuille, Pärinää Pojille -moottoripyörätapahtuma Leppävirralla 12. - 14.6.2015.

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

SMOTO, Viestintä

