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SMOTO LIITTYI ITS FINLAND RY:N VERKOSTOJÄSENEKSI
Suomen Motoristit ry:n hallitus teki 29.3.2015 päätöksen liittyä verkostojäseneksi ITS Finland ry:hyn.
SMOTOn hallitus katsoi tarpeelliseksi olla mukana seuraamassa ja kehittämässä tulevaisuuden tieliikennettä
siten, että myös motoristien näkökannat huomioitaisiin paremmin.
Älykkään liikenteen verkosto – ITS Finland ry on yhteistyöfoorumi, joka kokoaa yhteen hallinnon,
tutkimuksen ja yritysten osapuolet toteuttamaan tieto- ja viestintätekniikkaan perustuvia palveluja ja
ratkaisuja liikenteen sujuvuuden, turvallisuuden ja ympäristöystävällisyyden parantamiseksi.
ITS tulee sanoista Intelligent Transport Systems and Services eli älykkäät liikenteen menetelmät ja palvelut.
http://www.its-finland.fi/
SMOTOn jäsenyydet eri yhteisöissä löytyvät sivulta http://www.smoto.fi/?page_id=4

MP-EDUNVALVONTARAHASTO
Suomen Motoristit ry syyskokous päätti 18.10.2014 perustaa MP-edunvalvontarahaston.
Rahaston tarkoituksena on kerätä varoja ja palkita SMOTOn jäsenkerhoja merkittävästä moottoripyöräilyn
hyväksi tehdystä edunvalvontatyöstä. Palkinto on vuosittainen, se voidaan jättää jakamatta tai se voidaan
erityisistä syistä jakaa useammalle jäsenkerholle.
Ehdotukset palkittavasta kerhosta tulee tehdä hallitukselle kuluvan vuoden heinäkuun loppuun
mennessä
Hallitus esittää yhdistyksen syyskokoukselle valitsemansa jäsenkerhon palkittavaksi ja tekee esityksen
jaettavasta palkintosummasta. Yhdistyksen syyskokous päättää palkitsemisesta, palkinnon saajasta ja
palkinnon määrästä.
MP-edunvalvontarahaston säännöt ovat osoitteessa http://www.smoto.fi/wp-content/uploads/2014/03/2014MP-Edunvalvontarahasto.pdf

RUOTSISSA UUSITAAN MOOTTORIPYÖRÄILYN TULEVAISUUDEN NÄKÖKULMAA –
MOOTTORIPYÖRÄILYN VISIO 2.0
Viime vuonna – kuusi vuotta ensimmäisen Moottoripyöräilyn Vision julkistamisen jälkeen – SMC Sveriges
MotorCyklister julkisti Moottoripyöräilyn Visio 2.0. Tämän tarkoitus oli päivittää ensimmäinen versio. Päivitys
perustui uusimpiin tilastoihin, tutkimuksiin ja kokemuksiin.
Ensimmäinen Moottoripyöräilyn Visio esteltiin vuonna 2008 Liikenneturvallisuus-konferenssissa
Tylösandissa. Tarkoitus oli jo silloin tuoda esiin motoristien näkemyksiä koskien ruotsalaista Vision Zero
-liikennepolitiikan tavoitetta.
Artikkeli luettavissa osoitteessa http://www.smoto.fi/?p=2802

LIIKENNEVAKUUTUSLAIN MUUTOSESITYS NOSTAA TUNNEPITOISTA
KESKUSTELUA
Moto-Ykkönen on julkaisut Tapio Vesterisen artikkelin Liikennevakuutuslain muutosesityksestä.
Kiitokset Moto-Ykköselle ja Westy ”Tapio Vesteriselle” jutun julkaisuluvasta.
Tästä linkistä pääset artikkeliin
Seuraavasta linkistä pääset SMOTOn 27.2.2015 julkaisemaan artikkeliin ”Lausunto
Liikennevakuutuslainsäädännön kokonaisuudistuksesta”: http://www.smoto.fi/?p=2703

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

MP-ARVAT 2015
Arvan hinta on 10 €.
Arpoja myydään MP-messuilla ja -näyttelyissä SMOTOn osastolla, sekä SMOTOn web-sivulla.
Lisäksi arpoja kannattaa kysellä jäsenkerhojen SMOTO yhteyshenkilöiltä.
Tuotto menee lyhentämättömänä SMOTOn toiminnan tukemiseen.
Arpoja voi ostaa myös SMOTOn web-sivulta http://www.smoto.fi/?page_id=2410

MOTORISTIKYSELYN TULOKSIA JULKAISTU
Suomen Motoristit ry (SMOTO) ja Liikenneturva järjestivät yhteistyössä tammi – helmikuussa 2015 kaikille
motoristeille suunnatun avoimen kyselyn liikenneturvallisuudesta.
Aineistoa analysoidaan ja tullaan julkaisemaan pitkin vuotta. Ensimmäiset tulokset julkaistiin
lehdistötiedotteessa 15.4.2015.
Vastausten perusteella kolmion takaa eteen tulevat autot ja vastaantulijan kääntyminen eteen koetaan
motoristien keskuudessa vaarallisimmiksi tilanteiksi liikenteessä. Valtaosa vastanneista (69%) piti
moottoripyöräilyä vaarallisempana tai erittäin paljon vaarallisempana kuin henkilöautolla ajamista.
Kyselyn aineisto tulee olemaan mm. yhtenä näkemyksenä liikenteen päättäjille ja vaikuttajille suunnatussa
SMOTOn järjestämässä Motoparlamentissa, jossa keskustellaan ja pohditaan ”Miten motoristien
liikenneturvallisuutta voidaan parantaa ja kehittää”. Motoparlamentti tullaan järjestämään marraskuussa
2015.
15.4.2015 SMOTOn lehdistötiedote: Lehdistötiedote (Motoristikysely / Liikenneturvallisuus)
23.4.2015 Liikenneturvan tiedote: https://www.liikenneturva.fi/fi/ajankohtaista/tiedote/motoristienhuolenaiheena-autoilijoiden-huomiointikyky
Tästä pääset Motoristien liikenneturvallisuuskyselyn tuloksiin:
http://www.liikenneturva.fi/sites/default/files/materiaalit/Tutkittua/smoto_ja_liikenneturva.pdf

MOTOPARLAMENTTI -PANEELI- JA KESKUSTELUTILAISUUS 2.11.2015
Tämä moottoripyöräilyalan ShowCase-tilaisuus saa uuden muodon ja painoarvon vuonna 2015, kun
jatkamme perinnettä nyt uudella, korkealaatuisella formaatilla.
Motoparlamenttiin kutsumme Suomen johtavat moottoripyöräilyalan viranomaiset ja toimijat, siis tärkeimmät
päätöksentekijät. Kutsumme mukaan edustajat esim. Liikenne- ja viestintäministeriöstä, Trafista,
Liikenneturvasta, poliisihallinnosta, vakuutusyhtiöistä jne. Mukaan on lupautunut esim. MEP Merja Kyllönen,
joka on Euroopan parlamentin liikenne- ja matkailuvaliokunta TRAN:in jäsen.
Motoparlamentin pääteemana on tänä vuonna motoristien turvallisuus ja sen parantaminen.
Tavoitteemme on saada moottoripyöräilyn arvoketjun avaintahot keskustelemaan rakentavasti motoristien
liikenneturvallisuudesta, liikenneturvallisuuden parantamisen mahdollisuuksista ja moottoripyöräilyn tilasta
Suomessa.
Kunnianhimoinen tavoitteemme on luoda Motoparlamentissa pysyviä ja toimivia keskustelu- ja
yhteistyösuhteita avaintoimijoiden kesken. Keskustelun tausta-aineistona käytämme juuri tänä keväänä
valmistuvaa Liikenneturva ry:n ja SMOTOn yhteistyössä tekemää motoristeille suunnattua
liikenneturvallisuuskyselyn analysoituja tuloksia.

HYMYILEVÄN MOTORISTIN KEVÄTPÄIVÄ 16.5.2015
Tämän vuoden tapahtuman järjestämisen SMOTO oli antanut Uudenkaupungin Moottoripyöräkerho ry:lle.
Tapahtuma oli järjestyksessään 39. ja pitopaikkana merellinen Uusikaupunki. Uudenkaupungin lahti
ympäristöineen tarjosi hyvät puitteet tapahtumalle.
Sää oli keväinen ja tuulen kohdalle sattuessa kolea. Poutapilvet saattelivat motoristit paraatiin, jossa
moottoripyöriä oli noin 1200 kpl.
Päivätapahtumassa musiikista piti huolta Heikki Hakkarainen ja Uudenkaupungin moottoripyöräkerhon oma
bändi Motorcyclers rock band.
Samalla selvisi vuoden 2016 tapahtuman järjestäjä. Vanne luovutettiin Moosehead Bikers ry:lle joka järjestää
tapahtuman Mäntsälässä.
Artikkeli luettavissa osoitteessa http://www.smoto.fi/?p=2903

SMOTO ESILLÄ
Lahden Moottoripyörämessut 23. - 24.5.2015. http://www.lahdenmessut.fi/fi/tapahtuma/lahden-moottoripy
%C3%B6r%C3%A4messut
Kaikkien SMOTOn osastolla käyneiden SMOTOn jäsenten kesken arvotaan hyvät palkinnot. Lisää SMOTOn
kalenterissa, osoitteessa http://www.smoto.fi/?event=lahden-moottoripyoramessut
Surinaa Sussuille, Pärinää Pojille -moottoripyörätapahtuma Leppävirralla 5. - 7.6.2015.
https://www.facebook.com/pages/Surinaa-Sussuille-P%C3%A4rin%C3%A4%C3%A4Pojille/636732823056482
Motoristiristeilyn 2015 myyntiaika alkaa 15.7.2015
Risteilyn lähtö lauantaina 31.10.2015 kello 18:30 ja paluu sunnuntaina 01.11.2015 kello 16:00.
http://www.smoto.fi/?event=motoristiristeilyn-2015-myyntiaika-alkaa

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 lausunnot ja muut julkaisut osoitteessa http://www.smoto.fi/?page_id=2780
Muista seurata ja käydä tykkäämässä myös Facebookissa https://www.facebook.com/SuomenMotoristitRy
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