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SUOMEN MOTORISTIT RY SYYSKOKOUS PIEKSÄMÄELLÄ
SMOTOn syyskokous pidettiin aurinkoisen syyssään vallitessa lauantaina 17.10.2015.
Kokous alkoi valtakirjojen tarkastuksella ja kahvitarjoilulla. Varsinainen kokous alkoi klo. 12:00.
Kokouksen järjestelyistä piti huolta Pieksämäen Moottoripyöräkerho ry (PiMoKe).
Kokouksessa oli edustettuna 4418 ääntä. Jäsenkerhoja oli paikalla 15 ja henkilöjäseniä 4.
Osallistujia oli paikalla yhteensä 33 henkilöä.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Aki Lumiaho ja sihteeriksi Harri Forsberg. Kokouksen alussa
myönnettiin varsinaisten kokousedustajien lisäksi läsnä olleille, läsnäolo- ja puheoikeus.
Hallituksen esittämä toimintasuunnitelma vuodelle 2016 hyväksyttiin keskustelun jälkeen
yksimielisesti. Hallitus selvittää vuoden 2016 aikana miten siirtyminen uuteen jäsenyys- ja
hallintomalliin toteutettaisiin käytännössä. Toimintasuunnitelma perustuu aiemmin hyväksyttyyn
SMOTO 2020 – Visio, strategia ja roadmap asiakirjaan.
Seuraavasta linkistä pääset SMOTO 2020 asiakirjaan: 20.10.2014 SMOTO 2020 Visio Strategia
RoadMap. Hyväksytty syyskokouksessa 18.10.2014
Kokouksessa päätettiin perustaa työryhmiä tukemaan tulevaa SMOTOn kehitystyötä. Uusia
työryhmiä ovat koulutustyöryhmä ja jäsenetutyöryhmä.
Kokous muutti hallituksen budjettiesitystä lisäämällä koulutustoiminnan tukemiseen 2000€.
Lisäksi kokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti palkita edunvalvontarahastosta kaksi
kerhoa. Turun Moottoripyöräilijät ry ja MMAF saivat 1000€ siten, että kumpikin kerho sai 500€.
Artikkeli edunvalvontarahastosta osoitteessa http://www.smoto.fi/?p=2298

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2016 valittiin yksimielisesti Marja Kuosmanen.
Puheenjohtajan valinnan jälkeen valittiin eroavan hallituksen jäsenen tilalle uusi jäsen.
Yksimielisesti valituksi tuli kansanedustaja Eero Suutari. Eero kuuluu eduskunnan
valtiovarainvaliokuntaan ja verojaostoon.
Hallitukseen kokoonpano:
• Marja Kuosmanen – Puheenjohtaja (vuosi 2016)
• Harri Forsberg
• Jari Kielinen
• Jani Immonen
• Keijo Salakari
• Jouni Heikola
• Timo Mäki
• Anne Raita
• Eero Suutari
Hallitus pitää vuoden 2016 alussa järjestäytymiskokouksen, jossa jäsenten vastuualueet ja
tehtävät jaetaan.
Artikkeli syyskokouksesta luettavissa osoitteessa http://www.smoto.fi/?p=3370

TUMP JA MMAF PALKITTIIN NÄKYVÄSTÄ EDUNVALVONTATYÖSTÄ
SMOTOn syyskokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti myöntää lauantaina 17.10.2015
Turun Moottoripyöräilijät ry:lle ja Modified Motorcycle Association of Finland ry:lle MPedunvalvontarahastosta 1000€ siten, että kumpikin kerho saa 500€.
MMAF:n kohdalla myöntämisperusteet olivat:
• Aktiivisesta moottoripyörien varusteiden ja rakenteiden tutkimus- ja
kehitystyöstä
• Aktiivisesta työstä SMOTOn verotus- ja ajoneuvotekniikan työryhmässä sekä
vakuutustyöryhmässä
• Aktiivisesta, aloitteellisesta ja laaja-alaisesta työskentelystä moottoripyöräilyä
koskevan lainsäädännön parissa, josta hyötyvät kaikki motoristit
TuMP:n kohdalla myöntämisperusteet olivat:
• Aktiivisesta nuorison parissa tehdystä edunvalvontatyöstä ja moottoripyöräilyharrastuksen
esilletuomisesta nuorison parissa (esim. piikkiralli)
• Nuorison huomioimisesta yhdistyksen toiminnassa ja hallinnossa
• Yhdistys on ollut luomassa valtakunnallisesti merkittävää konseptia ”mopomiitteihin”

MP-edunvalvontarahasto perustettiin 18.10.2014. Artikkeli edunvalvontarahaston perustamisesta
osoitteessa http://www.smoto.fi/?p=2298
MP-edunvalvontarahaston säännöt ovat osoitteessa http://www.smoto.fi/wpcontent/uploads/2014/03/2014-MP-Edunvalvontarahasto.pdf
Artikkeli SMOTOn syyskokouksesta osoitteessa http://www.smoto.fi/?p=3370
Artikkeli kuvineen luettavissa osoitteessa http://www.smoto.fi/?p=3380

MOTORISTIEN MIELIPITEET ESILLE MOTOPARLAMENTISSA
SMOTO järjestää Motoparlamentti -paneeli- ja keskustelutilaisuuden 2.11.2015.
Motoparlamentin pääteemana on tänä vuonna motoristien turvallisuus ja sen parantaminen.
Pääteema on jaettu kolmeen moottoripyöräilyä koskettavaan aihealueeseen, josta kustakin on
alustus ennen keskustelua:
• Asenteet ja niiden vaikutus liikenteessä
• Näkyminen ja huomatuksi tuleminen
• Oikea vertailukelpoinen tutkimustieto, päätöksenteon tueksi
Nyt järjestettävä Motoparlamentti on järjestyksessään viides. Tällä kertaa ShowCase-tilaisuus saa
uuden muodon ja painoarvon, kun jatkamme perinnettä nyt uudella, korkealaatuisella formaatilla.

Motoparlamentin paneelikeskustelua pääset seuraamaan suorana webissä osoitteessa
http://cloud.magneetto.com/smoto/2015_1102_motoparlamentti/angular
Lähetys alkaa 2.11.2015 klo. 17:00 ja kestää tunnin.
Lisäksi voit lähettää kommentteja ja kysymyksiä suorana ko. sivulla ja Twitterissä #Motoparlamentti

Motoparlamenttiin olemme kutsuneet Suomen johtavat moottoripyöräilyalan viranomaiset ja
toimijat, siis tärkeimmät päätöksentekijät.
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.
Motoparlamenttin web-sivu osoitteessa http://www.smoto.fi/?page_id=2790 sisältää
osallistujaluettelon lisäksi paljon asiatietoa moottoripyöräilyn turvallisuustilanteesta Suomessa.
Kannattaa käydä tutustumassa.
Artikkeli luettavissa osoitteessa http://www.smoto.fi/?p=3405

SMOTO KUULTAVANA LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNNASSA
Suomen Motoristit ry:n edunvalvontajohtaja Timo Mäki on kuultavana Eduskunnan liikenne- ja
viestintävaliokunnassa keskiviikkona 7.10.2015
Aiheena on 14.5.2015 annettu lausunto Liikenne- ja viestintäministeriölle; L-luokan ja traktoreiden
uusien EU-asetusten johdosta tehtävät säädösmuutokset ml. Kevytajoneuvot.
Lausunnossa käsitellään ajoneuvolakia, tieliikennelakia sekä asetusta ajoneuvojen rakenteesta ja
varusteista. Lausunnossa viitataan myös liikennevakuutuslainsäädännön kokonaisuudistukseen.
SMOTO ottaa kantaa lausunnossa yksilöllisesti valmistettujen moottoripyörien hyväksymiseen
sekä sähköajoneuvoa käyttävien asemaan tieliikenteessä. Onko sähköä ”kaksipyöräisessään”
hyväksikäyttävä henkilö liikenteessä jalankulkija vai polkupyöräilijä sekä siihen, että
lainsäädäntöön saataisiin selkeä rajat ko. Kulkuneuvoille.
Lausunnossa SMOTO esittää, että eri lakihankkeiden välillä tulisi olla yhtenäiset määritelmät ja
riittävästi koordinaatiota, jotta vältettäisiin erilaiset ajoneuvoluokkamääritelmät eri laeissa.
SMOTOn antama lausunto on luettavissa osoitteessa: 14.5.2015 Lausunto Liikenne- ja
viestintäministeriölle; L-luokan ja traktoreiden uusien EU-asetusten johdosta tehtävät
säädösmuutokset ml. kevytajoneuvot
Artikkeli Liikennevakuutuslainsäädännön kokonaisuudistuksesta luettavissa osoitteessa
http://www.smoto.fi/?p=2703
Artikkeli luettavissa osoitteessa http://www.smoto.fi/?p=3323

ESITTELYSSÄ – RAUMAN MOTO-PORUKKA RY
Artikkeli luettavissa osoitteessa http://www.smoto.fi/?p=3331

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

SMOTO ESILLÄ
28.10.2015 - Poliisin liikenneturvallisuusseminaari Tampereella http://www.smoto.fi/?event=poliisinliikenneturvallisuusseminaari
31.10.2015 - Motoristiristeily http://www.smoto.fi/?p=2738
2.11.2015 - Motoparlamentti 2015 http://www.smoto.fi/?page_id=2790

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

