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PAPERINEN JÄSENTIEDOTE 12/2014
Rajallisista resursseista johtuen paperista jäsentiedotetta ei lähetetä niin usein kuin sähköistä.
Sähköisiä tiedotteita julkaistaan vähintään 12 kpl/vuosi ja paperisia pyritään julkaisemaan 23 kpl/vuosi.
Suosittelemme sähköiseen tiedotteeseen siirtymistä.
Sähköisen tiedotteen voit tilata keijo.salakari@smoto.fi.

VUODEN 2014 HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT
SMOTO:n hallitus piti järjestäytymiskokouksen Lempäälässä 5.1.2014.
Hallituksen kokoonpano ja tehtävät vuodelle 2014:
◦ Puheenjohtaja, Petri Suuronen
◦ varapuheenjohtaja, Jouni Heikola
◦ Sihteeri, Marja Kuosmanen
◦ Ulkoministeri, Juha Liesilinna, Jani Immonen perehtymässä
◦ Nuorisovastaava, Jouni Heikola
◦ Koulutusvastaava Keijo Salakari, Jouni Heikola
◦ Yhteistyövastaava, Arto Alanen
◦ Verotus ja ajoneuvotekniikka, Petri Suuronen
◦ Liikenneturvallisuus, Jouni Heikola
◦ Jäsenetuvastaava, Jani Immonen, Leena Ryynänen
◦ Jäsenhankinta ja jäsenhuoltovastaava, Jyrki Karuaho
◦ Tiedotus, Jyrki Karuaho, yhdessä Eeva Liesilinna
◦ Tapahtumavastaava, Pekka Lankinen
◦ Webmaster, Keijo Salakari
◦ Jäsentuotteet, Pekka Lankinen
◦ Nettiarpavastaava, Leena Ryynänen
◦ Vakuutusvastaava, Arto Alanen, Leena Ryynänen
Projekti ja muut vastuuhenkilöt nähtävillä SMOTO:n websivulla osoitteessa:
http://www.smoto.fi/?page_id=121
KEVÄTKOKOUS 2014 JA KERHOKONFERENSSI
Porvoossa 22.3.2014 Point Collegessa. Tilaisuuden isännöi Cubic Club Porvoo ry.
Kokous alkaa klo 11.00 valtakirjojen tarkastuksella ja varsinainen kokous klo 12.00.
Kerhokonferenssin aihe ja luennoitsijat tiedotetaan heti niiden varmistuttua.
Iltaa vietetään Cubicin tallilla. Kutsut ja tarkemmat ohjelmat lähetetään lähempänä tapahtumaa.
LOGOT KERHOJEN KÄYTTÖÖN
Ohessa mukana Suomen Retkeilymajajärjestön  SRM ry logo.
Jos kerho tarvitsee jäsenkortteihin SMOTO:n tai FEMA:n logoa sen saa Marja Kuosmaselta
marja.kuosmanen@smoto.fi
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OSOITEMUUTOKSIA
1.2.2014 alkaen SMOTO:n uusi postitusosoite on:
SMOTO (Suomen Motoristit ry)
Kuusimäenkatu 21
33560 Tampere
Laskutukseen, kerhojen vuosiilmoituksiin, jäsenrekisteri asioihin liittyvät postitukset:
SMOTO (Suomen Motoristit ry)
c/o
Liisa Leino
Varttivuorentie 51
21180 Livonsaari
Sähköposti: liisa.leino@smoto.fi
SMOTO JALKAUTUU KENTÄLLE
Edunvalvonta on hiljaista puurtamista taustalla. Vaikuttamista lainsäädäntötyöhön jne. Siksi monen jäsenen
on vaikea mieltää SMOTO ja sen rooli moottoripyöräilyssä.
SMOTO:n hallitus on päättänyt tammikuun alussa, että pyrimme vuoden mittaan käymään kaikissa
jäsenkerhoissa esittelemässä toimintaamme.
Jos koet tarvetta nähdä ja tutustua SMOTO:n 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 SMOTO:n jäseniä, anna meille vinkki tai pyydä
mukaan SMOTOiltaan.
Tällainen infopitoinen tilaisuus voidaan pitää myös esim. kerhojen vuosikokouksen, kerhoillan tai muuhun
kerhon tapahtumaan yhteydessä.
Lisätietoja antaa ja yhteenotot osoitteeseen jyrki.karuaho@smoto.fi.
Kaipaamme palautetta kentältä. Etenkin siitä, miten voisimme olla jäsenistön toiminnan tukena.
Alla eräs kerhoilta tullut idea, jotka nyt toteutamme!
MOTORISTIN AUTTAVAT KAVERIT – PAIKKAKUNNITTAIN
Olemme saaneet kentältä ehdotuksen, joka on vastustamaton ja nyt toteutamme sen.
Jokainen motoristi joutuu joskus liikkuessaan vieraalla paikkakunnalla tilanteeseen, jossa kaipaa neuvoa tai
apua.
Rengas rikki, moottori hajoaa, mistä yöpaikka, ruokaa, motoristihenkinen illanviettopaikka tms.
Olisi hienoa jos olisi puhelinnumero, josta kysyä kunkin paikkakunnan ”mestat”.
Jos jäsenistöstä löytyy halukkaita vapaaehtoisia 25 henkilöä/paikkakunta, niin kerhojen tulisi ilmoittaa siitä
sähköpostilla osoitteeseen jyrki.karuaho@smoto.fi.
Sähköpostissa täytyy mainita jäsenkerhon nimi, paikkakunta, henkilön nimi jos henkilö antaa nimen
julkaisuun luvan sekä se tärkein  puhelinnumero.
Julkaisemme listat paikkakunnista ja puhelinnumeroista SMOTO:n web sivulla, omana sivunaan.
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HAEMME TYÖNTEKIJÖITÄ TALKOISIIN
Haemme joukkoomme useita monen alan osaajaa. Jos tunnet halua ja kykyä auttaa suomalaisten motoristien
asiaa niin ota yhteyttä osoitteeseen jyrki.karuaho@smoto.fi.
SMOTO:n on käynnistänyt työn, jonka tavoitteena on uudistaa SMOTO:n visuaalinen ilme 2020luvulle.
Siihen liittyen haemme:
WEBSIVUJEN SUUNNITTELIJA JA TEKIJÄ
Sivujen tulisi olla osa uutta SMOTO:n ilmettä ja viestintää.
Tavoitteena helppo päivitettävyys ja ajantasainen sekä nopea viestintä.
Tästä tehtävästä lisätietoja antaa keijo.salakari@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 SMOTO:n hallitusta lausuntojen kirjoittamisessa jne.
Tästä tehtävästä lisätietoja antaa petri.suuronen@smoto.fi.

HUOMAA MOTORISTI LIIKENTEESSÄ – 26.4.2014
Jäsenkerhojen järjestämiä Huomaa motoristi liikenteessä tapahtumia lauantaina 26.4.2014
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 liikenteessätapahtuman 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
Pekka Lankiselle, hyvissä ajoin ennen tapahtumia.
SMOTO huolehtii Huomaa motoristi liikenteessä päivän valtakunnallisesta tiedottamisesta ja toimittaa
tapahtumien järjestäjille materiaalia yleisölle jaettavaksi.
Hidasajokilpailun säännöt osoitteessa http://www.smoto.fi/?cat=25
Lisätietoja antaa ja yhteydenotot osoitteeseen pekka.lankinen@smoto.fi
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HYMYILEVÄN MOTORISTIN KEVÄTPÄIVÄT  17.5.2014
Hymyilevän motoristin kevätpäivä 2014 järjestetään Kouvolassa 17.5.2014.
Tämän vuoden tapahtuman järjestämisen SMOTO on antanut Road Runners Kouvola ry:lle.
Tapahtuma on järjestyksessään jo 38.
Tällä kertaa ollaan siis entisten paperitehtaiden varjossa. Paraatireitti kulkee komeissa Kymijoen maisemissa.
Ohjelmaa on taas monenlaista, osa perinteisiä, osa uusia.
Tutustu tapahtumaan:
Websivut osoitteessa www.roadrunnerskouvola.org/hmkp2014
Facebook sivut osoitteessa www.facebook.com/motoristin.kevatpaiva
Tapahtumalehti osoitteessa http://issuu.com/hmkp2014
Hymyilevän motoristin kevätpäivä 2014 – tapahtumalehti on jaossa myös MP14 messuilla SMOTO:n osastolla.
JÄSENEDUT
SMOTO:n jäsenille suunnatuissa jäseneduissa on tapahtunut vuoden alussa muutoksia.
Tarkista uudet päivitetyt edut osoitteessa http://www.smoto.fi/?page_id=127.
MP14 MOOTTORIPYÖRÄNÄYTTELY HELSINGISSÄ – 31.1  2.2.2014
SMOTO on mukana messuilla osastolla 6g70, uudella uudistetulla ilmeellä.
Kaikkien osastolla vierailleiden arpakupongin täyttäneiden jäseniemme kesken arvotaan:
• 1 kpl Finnlines lahjakortti: Kaksi henkilöä ja yksi mp meno/paluumatka Saksaan.
• 2 kpl Eckerö Line lahjakorttia: Kaksi henkilöä ja yksi mp meno/paluumatka Helsinki – Tallinna.
Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.
Tule tutustumaan SMOTO:n uuteen uudistuneeseen ilmeeseen ja antamaan palautetta.
Paikalla hallituksen jäseniä ja yllätysvieraita, joista ilmoitamme lähempänä esim. Facebookissa.
LÄNSISUOMEN MPMESSUT PORISSA – 7.2  9.2.2014
SMOTO on mukana toista kertaa järjestettävillä LänsiSuomen MPmessuilla, omalla osastollaan.
Kahdessa kerroksessa oleva 6000neliöinen messualue on myyty jo loppuun näytteilleasettajien osalta.
Messuilla nähdään jälleen iso joukko eri moottoripyörämerkkejä.
Lisäksi messuilla on nähtävillä rakenneltuja pyöriä.
Eivätkä messut rajoitu pelkästään moottoripyöriin, vaan näytillä on myös mönkijöitä, mopoautoja, sekä paljon
ajovaruste uutuuksia ja outlet myyntejä.
Yleisöä ei myöskään ole unohdettu, vaan messupaikan alakerrassa sijaitsevalla stunt alueella esiintyvät tällä
kertaa jyväskyläläinen stunt ryhmä Stunt Freaks Team, sekä paikallinen RösöFilms. Stunt esitysten lisäksi
yleisöllä on mahdollisuus osallistua skootterilla hidasajokilpailuun, sekä äänestää raadin kanssa messujen
hienointa rakenneltua pyörää.
Tapahtuman tuotto menee lyhentämättömänä porilaisen moottoripyöräurheilun hyväksi.
Tapahtuman Websivut osoitteessa http://www.motomessut.com/
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MOOTTORIPYÖRÄARPA 2014
Arpojen myynti alkaa MP14moottoripyöränäyttelyssä 31.1.2014.
Myytäviä arpanippuja voi hakea SMOTO:n osastolta MP14näyttelyssä tai tilata sähköpostilla osoitteesta
marja.kuosmanen@smoto.fi.
Arpamyynnistä vastaava Sari Poromaa on ”poissa rivistä”, mutta palaa tehtäväänsä jossain vaiheessa.
Ilmoitamme tästä myöhemmin lisää.
Arpoja myydään myös ”netin” kautta. Käy sivustolla www.smoto.fi.
Arvan hinta 10 euroa/kpl. Arpojen myyntiaika 31.1  30.7.2014.
Päävoitto valinnan mukaan seuraavista vaihtoehdoista:
• Kawasaki Z800
• Suzuki GSR 750
• Honda CB650F ABS
• Ducati Monster 696
• BMW F700GS ABC
• Yamaha XJR1300
• Yamaha XT660Z
• Yamaha WR450R
• HD Sportster – lahjakortti
• KTM 690 SMC R/ABS
• KTM 690 Enduro R/ABS
• KTM 500 EXC
• KTM 690 Duke R/ABS
Lisäksi lukuisia muita voittoja:
• 300 euron lahjakortti alan liikkeeseen
• 200 euron lahjakortti alan liikkeeseen
• 100 euron Storm lahjakortti
• Bike vuosikertoja 5 kpl
• Kopteri vuosikertoja 2 kpl
• MpMaailma vuosikertoja 5 kpl
• MotorradSuomi vuosikerta 1 kpl
• Moto Ykkönen vuosikerta 1 kpl
• Bomber Magazine vuosikerta 1 kpl
Arvonta suoritetaan 5.8.2014.
Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.
Lisätietoja sivulla http://www.smoto.fi/?cat=14
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VERTA PAKKIIN HALLITUSTI 2014 – KAMPANJA
Uusi kampanja ajalla 1.2.  23.10.2014.
Kerhoja toivotaan tiedottavan kampanjasta jäseniään ja ottavan luovutuskäynnit mukaan säännölliseen
toimintaansa. Suositeltavaa on valita kerholle oma verivastaava.
Veripalvelun edustajia mukana SMOTOn standilla MPmessuilla Helsingissä. Tulkaa rohkeasti kysymään veri
ja kantasoluasioista.
Verta pakkiin hallitusti 2013 kampanjan tulokset:
Nyt ennätystuloksena 957 luovutuspistettä (2011; 942) ja nousua 14,2 % edellisvuoden 838
luovutuspisteestä! Pisteet muodostuivat ennätyksellisestä 875 luovutuksesta (2011; 854). SMOTOn jäsen ja
kannatusjäsenkerhoja oli 44 eli ennätysmäärä (2011; 43) ja muita kerhoja 13 (2011; 13), yhteensä 57 kerhoa.
Menestyneimmät palkittiin SMOTOn syysristeilyllä 3.11.2013. Pääsarjassa luovutusmäärä suhteutettuna
kerhon jäsenmäärään voittojärjestys palautui aiempaan, jossa edellisvuoden kärki vaihtui jälleen keskenään;
seitsemäs voitto helsinkiläiselle Kraftwolf MC:lle ja Rektum MC Nurmijärveltä tuli toiseksi. Kolmanneksi kiri
SMOTOkerhojen vuoden toiseksi kovimmalla nousulla Bay City Bikers (BCB) Lahdesta. Veripalvelu luovutti
vastaavasti menestyksekkäille kunniakirjat eli Kraftwolfille ja porilaiselle Konepyöräklubille, jolla oli eniten
luovutuspisteitä.
Lataa hengenpelastajan mobiilisovellus.
Suomen Punaisen Ristin uuden mobiilisovelluksen avulla voi tarkistaa ensiapuohjeet, etsiä
verenluovutuspaikkoja ja tehdä lahjoituksia. Sovellus on saatavilla Android, Windows Phone, iPhone ja
iPadversiona ja se on ilmainen.
Uuden mobiilipalvelun verenluovutusosiossa voit mm.
• Tilata muistutuksen seuraavasta mahdollisesta luovutuspäivästä.
• Tarkistaa veritilanteen.
• Tehdä Sovinko luovuttajaksi testin (verenluovutus ja kantasolujen luovutus).
• Katsoa lähimpien verenluovutuspisteiden tiedot karttoineen.
Lisäksi sieltä löytyvät ajankohtaiset ensiapuohjeet onnettomuuksien, tapaturmien ja sairauskohtausten varalle.
Tutustu lisää osoitteessa www.veripalvelu.fi
Verta pakkiin hallitusti kampanjasta lisää myös SMOTO websivulla.
FEMA – RIDERSCAN KYSELY
FEMA:n siipien suojassa on käynnissä kolmas ja viimeinen vaihe RIDERSCAN hankeesta.
Kyselyssä keskitytään tulevaisuuden kaksipyöräiseen älyliikenteeseen ja sen haasteisiin.
Sivusto ja kysely on englanninkielinen ja sijaitsee osoitteessa http://www.femaonline.eu/index.php?
mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=391&cntnt01returnid=15
Kannattaa käydä vastaamassa. Vain vastaamalla voit vaikuttaa.
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