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Suomen Motoristit ry
Kuusimäenkatu 21
33560 TAMPERE

JÄSENTIEDOTE
16.12.2014

JÄSENTIEDOTE 10 / 2014

OSOITEMUUTOKSIA
Laskutukseen, kerhojen vuosiilmoituksiin, jäsenrekisteri asioihin liittyvät postitukset:
SMOTO (Suomen Motoristit ry)
c/o
Liisa Leino
Tullikatu 15 B 8
21100 Naantali
Sähköposti: liisa.leino@smoto.fi

SMOTO MUUTTAA LOGONSA JA ULKOISEN ILMEEN
Uusi logo on käytössä 1.1.2015 alkaen. Uusi logo tulee ottaa käyttöön jäsenkorteissa jne.
Logon saa haettua SMOTOn sivulta http://www.smoto.fi/?page_id=1757
Sivulla annetaan tarkemmat ohjeet. Samalta sivulta saa myös kaikki muut jäsenkortteihin tarvittavat logot.
SMOTO uudistaa websivunsa vuodenvaihteeseen mennessä. MP 15 näyttelyssä SMOTO on uudella ilmeellä ja osastolla.

MPEDUNVALVONTARAHASTO
Suomen Motoristit ry syyskokous päätti 18.10.2014 perustaa MPedunvalvontarahaston.
Rahaston tarkoituksena on kerätä varoja ja palkita SMOTOn jäsenkerhoja merkittävästä moottoripyöräilyn hyväksi tehdystä
edunvalvontatyöstä.
Rahaston alkupääoman muodostamiseksi rahastoon sijoitetaan Keijo ”Kekku” Lumpeen 60 – vuotislahjasta lahjoituksena saatu
2300 € sekä Suomen Motoristit ry:n sijoittama vastaava summa rahaston perustamisvuonna.
Rahastoon voidaan vastaanottaa lahjoituksia.
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.
Keijo Lumpeen Porvoossa 22.3.2014 tekemästä lahjoituksesta lisää osoitteessa http://www.smoto.fi/?p=1622
MPedunvalvontarahaston säännöt ovat osoitteessa http://www.smoto.fi/wpcontent/uploads/2014/03/2014MP
Edunvalvontarahasto.pdf
Artikkeli luettavissa osoitteessa http://www.smoto.fi/?p=2298
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HENKILÖKANNATUSJÄSENMAKSU MUUTTUU 2015
Suomen Motoristit ry:n sääntömuutos hyväksyttiin yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa keväällä 2014. Sääntömuutoksessa
tehtiin useita uudistuksia, mm. vähennettiin jäsenlajien määrää.
Yhtenä tavoitteena on siirtää SMOTOn nykyiset henkilökannatusjäsenet 1.1.2015 lähtien henkilöjäseniksi.
Henkilöjäsenyyden ja henkilökannatusjäsenyyden ero on äänioikeudessa. Henkilöjäsenellä on yhdistyksen kokouksessa
äänioikeus, henkilökannatusjäsenellä äänioikeutta ei ole. Jäsenlajeilla on erisuuruinen jäsenmaksu.
SMOTOn syyskokous päätti pitää henkilöjäsenmaksun ennallaan (33 €),
Henkilökannatusjäsenmaksu nousee vuonna 2015 (99 €).
Yhdistyslain mukaan jäsenlajin muuttamiseen tarvitaan jäsenen suostumus.
Jos jäsenlajisi siirtäminen henkilöjäsenyydeksi sopii Sinulle, ilmoita siirrosta VIIPYMÄTTÄ osoitteella sihteeri@smoto.fi tai
kirjeitse Suomen Motoristit ry Kuusimäenkatu 21, 33560 Tampere.
Ilmoituksessa tulee olla mainittuna jäsenen nimi ja osoite tai nimi ja jäsennumero, muilta osin ilmoitus on vapaamuotoinen.
Sihteeri vastaa myös siirtoa koskeviin kysymyksiin.
(Yllä oleva uutinen on lähetty henkilökannatusjäsenille sähköpostilla 27.10.2014.)
Artikkeli luettavissa osoitteessa http://www.smoto.fi/?p=2279

KERHOJEN VUOSIILMOITUKSET
SMOTO:n kerhojäsenet laskevat omat jäsenensä kerran vuodessa ja toimittavat vuosiilmoituksen kirjallisena ja
allekirjoitettuna.
Ilmoitukset on palautettava viimeistään: 18.1.2015.
Lisätietoa: http://www.smoto.fi/?page_id=1065

VASTUU AJONEUVOJEN TEKNISISTÄ MÄÄRÄYKSISTÄ TRAFILLE
Hallitus antoi asiasta lakiesityksen 11. syyskuuta, jonka mukaisesti moottoripyöriä, mopoja, traktoreita, moottorityökoneita ja
polkupyöriä sekä näiden ajoneuvoluokkien perävaunuja koskevat yksityiskohtaiset tekniset määräykset esitetään siirrettäviksi
Trafille vuoden 2015 alusta lähtien.
Liikenne ja viestintäministeriön tiedote asiasta on luettavissa osoitteessa http://www.lvm.fi/tiedote//view/4419759
Suomen Motoristit ry:n on antanut lausunnon Liikenne ja viestintäministeriölle 14.2.2014 ”Ajoneuvonorminannon siirto
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafille”.
Lausunto on luettavissa osoitteessa http://www.smoto.fi/wpcontent/uploads/2014/03/SMOTOrylausuntoLVM06900
2011.pdf
Artikkeli luettavissa osoitteessa http://www.smoto.fi/?p=2261

UUDET SÄÄNNÖT KÄYTTÖÖN
Patentti ja rekisterihallitus on rekisteröinyt Suomen Motoristit ry:lle uudet säännöt 31.10.2014.
SMOTOn säännöt on luettavissa osoitteessa http://www.smoto.fi/?page_id=368
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TIELIIKENTEEN SÄÄNTELYN SIDOSRYHMÄTILAISUUS TRAFISSA
SMOTOn edustaja Matti Viitasalo oli mukana Liikenteen turvallisuusviraston – Trafin järjestämässä tieliikenteen sääntelyn
sidosryhmätilaisuudessa 1.10.2014.
Tilaisuuden ohjelma ja esitykset olivat autopainotteisia ja mm. moottoripyörien (L3e ja L4e – luokkien) ja muiden kevyen
kaluston asioita sivuttiin esityksissä. Poikkeuksen tästä muodosti T ja Lluokkien asetukset, jotka esiteltiin kattavasti.
ITS:n merkitys tulee jatkossa korostumaan liikenteessä. Trafi on nostamassa perinteisempien neljän painopistealueen:
Ilmailun, tieliikenteen, merenkulun ja rautatieliikenteen rinnalle ja keskiöön tiedon. Tieto käsitteenä on laajempi kokonaisuus
kuin tietoliikenne. Trafi on mukana ITS Finlad ry:n toiminnassa. Lisää osoitteessa http://www.itsfinland.fi/
Trafi on kehittämässä kuljettajaopetuksen ja kuljettajien ammattipätevyyskoulutuksen järjestelmiä siten, että nykyinen kattava
ja kallis prosessi kevenisi. Pyrkimyksenä on esim. kevyiden ajoneuvojen (mopot, moottoripyörät, henkilöautot) kohdalla
siirtyminen tutkintopohjaiseen opetukseen, joka sallisi yksilökohtaisen koulutuksen. Tällöin tutkinnosta tulisi yksinkertaisempi
ja edullisempi.
Tilaisuudessa käytiin läpi T ja Lluokkien asetukset. Uusia asioita tai näkökulmia ei tullut esille. Suurin asiakokonaisuus oli v.
2016 alkaen voimaan astuva uusi ja uudistettu EU:n tyyppihyväksyntäsäännöstö L1eL7e ajoneuvoille. Tiivistelmä tästä löytyy
osoitteesta
http://www.smoto.fi/wpcontent/uploads/2014/03/TIIVISTELM%C3%84EUSSA1.1.2016VOIMAANASTUVASTA
MOOTTORIPY%C3%96RIENTYYPPIHYV%C3%84KSYNN%C3%84ST%C3%84.pdf
Tieliikenteen sääntelyn sidosryhmätilaisuuden aineisto on luettavissa osoitteessa
http://www.trafi.fi/filebank/a/1412235109/6f259109ec3a81f9919d7150ec63aead/15470
Tieliikenteen_saantely_Sidosryhmainfo_01_10_2014_esitykset.pdf
Artikkeli luettavissa osoitteessa http://www.smoto.fi/?p=2170

ESITTELYSSÄ  JYVÄSKYLÄN MOOTTORIKLUBI RY
Artikkeli luettavissa osoitteessa http://www.smoto.fi/?p=2323

ESITTELYSSÄ – FORSSAN MATKAMOTORISTIT RY
Artikkeli luettavissa osoitteessa http://www.smoto.fi/?p=2205

MOTORISTIT MERELLÄ
Suomen Motoristit ry järjesti jokavuotisen Motoristiristeilyn 1.11 – 2.11. Tallink Baltic Queen laivalla.
Artikkeli luettavissa osoitteessa http://www.smoto.fi/?p=2229

MP15 MOOTTORIPYÖRÄNÄYTTELY HELSINGISSÄ – 30.1  1.2.2015
SMOTO osallistuu MP 15 Moottoripyöränäyttelyyn omalla osastollaan. Esillä uusi SMOTOlogo ja uusi graafinen ilme.
Osaston numero on 6g76 ja kokoa osastolla on 40 m2.
Tervetuloa.
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SMOTO ESILLÄ
SMOTO on esillä omalla osastollaan MP15näyttelyssä 30.11.2.2015. Osaston numero on 6g76.
Huomaa motoristi liikenteessä tapahtumapäivä 25.4.2015
Hymyilevän motoristin kevätpäivä Uudessakaupungissa 16.5.2015. Järjestäjänä Uudenkaupungin Moottoripyöräkerho ry.
Kuopion MP2015 näyttely 16.17.5.2015

SMOTO UUTISET
Tuoreimmat ja nopeimmat uutiset luettavissa osoitteesta http://www.smoto.fi/
Kalenteri tapahtumista missä SMOTO näkyy osoitteessa http://www.smoto.fi/?page_id=413
Muista seurata ja käydä tykkäämässä myös Facebookissa https://www.facebook.com/SuomenMotoristitRy

Suomen Motoristit ry  Tiedotus
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