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FEMA:N VUOSIKOKOUS
The Federation of European Motorcyclists' Associations:n eli FEMAn vuosikokouksessa Brysselissä 1.2.2014 SMOTOa edustivat
hallituksen jäsenet Juha Liesilinna ja Jani Immonen.
FEMA sai uuden hallituksen.
Pohjoismaista väriä hallitukseen tuovat Maria Nordqvist ja Morten Hansen.
FEMAn hallituksen kokoonpano 2014: Morten Hansen (NMCU Norway), Neil Liversidge (MAG UK), Pat van Aalst (MAG UK),
Rolf Frieling (Biker Union Germany), Maria Nordqvist (SMC Sweden), Frédéric Jeorge (president), Anna Zee (BMF UK) ja
Wim Taal (MAG NL).
http://www.femaonline.eu/index.php?mact=News%2Ccntnt01%2Cdetail%2C0&cntnt01articleid=393&cntnt01returnid=15
Kokouksessa nousi esille motoristien yhtenäisyys poliittisten päättäjien suuntaan.
Yhtenäisenä rintamana toimittaessa aktiivisuudella EUn suuntaan on mahdollista saada aikaan parempia tuloksia. Myös
suhdetyö EUpäättäjiin on ehdottoman tärkeää. Lisäksi keskusteltiin motoristien keskinäisen kansainvälisen ja kansallisen
yhteistyön merkitys.
Vuosi 2014 on FEMAssa vuosi, jonka aikana monet projektit loppuvat ja katsetta suunnataan tulevaisuuden haasteisiin.
FEMAlle kaivattiin suurempaa roolia ja enemmän näkyvyyttä julkisuudessa. Parempaa tunnettuutta!
Lisäksi keskustelua syntyi mm. eri maiden onnettomuustilastoista, FEMAn yhteistyöstä muiden järjestöjen kanssa, FEMAn
toimiston ja työn kehittämisestä.
Keskustelua herätti myös RIDERSCANhanke (European Scanning Tour for Motorcycle Safety).
http://www.smoto.fi/?p=1176
EDUNVALVONTATYÖRYHMÄ
Edunvalvonnan tehtävänä on tarjota päättäjille puolueetonta tietoa siitä, millaisia vaikutuksia on heidän kaavailemillaan ja
tekemillään päätöksillä.
Tärkeää on yleiseen mielipiteeseen vaikuttaminen moottoripyöräilyn yleisen imagon parantamiseksi. Oikean faktapohjaisen
tiedon jakaminen.
Yhteiskunnallisista asioista tärkeimmiksi nousevat verojen ja maksujen oikeudenmukainen määräytyminen, laadukkaan
liikenneinfrastruktuurin olemassaolon varmistaminen, moottoripyörien teknisiin ja muihin määräyksiin vaikuttaminen sekä
motoristien liikenneturvallisuuden parantaminen.
Tällä hetkellä moottoripyöräilijöiden edunvalvonnan suurimmat ongelmakohdat ovat puutteelliset
rahalliset sekä henkiset resurssit.
SMOTOn koolle kutsumana on järjestetty mpharrastajia yhteen kokoavia aivoriihitilaisuuksia.
Aivoriihien tuloksena on perustettu edunvalvontatyöryhmä vuonna 2013.
Työryhmän tehtävänä on etsiä ratkaisuja yllämainittuihin ongelmiin sekä työstää edelleen aivoriihissä esiin tulleita ajatuksia.
Työryhmän kokoonpano:
HDCF Mika J. Saloranta (Marko Ahvenainen)
MP69 Rami Kotilainen (Markku Ahlsten)
Touring Finlandia Timo Kalkkila
SMOK Tony Lind
MMAF Jani Immonen
Motorg Pasi Kolehmainen
SMOTO Petri Suuronen (Juha Liesilinna)
(VMPK Leo Belik )
Työryhmän vetäjänä toimii Jussi Katajainen
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Jo ennen työryhmän perustamista pidetyissä kokouksissa on todettu SMOTOn roolin ja aseman olevan erittäin merkittävä
edunvalvonnan asiantuntijana ja yhteiskuntavaikuttajana.
SMOTOlla yhdistyksenä on hyvät ja toimivat kontaktit sekä hyvä maine alan sidosryhmien keskuudessa, jopa siinä määrin,
että päättäjät ovat omaaloitteisesti yhteydessä SMOTOon moottoripyöräilyä koskevissa asioissa. Tästä syystä SMOTOn rooli
edunvalvonnan aktiivisena toimijana, asiantuntijana ja yhteiskuntavaikuttajana tulee säilyttää.
MPEAKKOULUTTAJAKURSSI
Liikenneturvan MPEAKkouluttajakoulutus antaa valmiudet ja valtuudet järjestää ennakoivan ajon kursseja
moottoripyöräilijöille sekä toimia niillä kouluttajana.
SMOTO on varannut vuodelle 2014 kiinteän avustussumman, joka jaetaan tukena kaikkien koulutettujen SMOTOn jäsenten
kesken siten, että jokainen koulutettu saa samansuuruisen tuen. Tukea ei saa ammatikseen liikenneopetusta tekevä.
Avustus / stipendi maksetaan kurssin jälkeen tutkintotodistusta ja maksukuittia vastaan.
Lisäksi henkilön tulee sitoutua toimimaan kouluttajana ja järjestämään motoristin EAK tai vastaavia kursseja SMOTOn
jäsenkerhojen puitteissa.
Lisätietoja osoitteessa:
https://www.liikenneturva.fi/fi/koulutus/kurssikalenterieakkouluttajakurssit/moottoripyorailijoideneakkouluttajakurssi
2014
Ilmoittautuminen päättyy 30.3.2014.
Lisätietoja SMOTOsta jouni.heikola@smoto.fi.
MOTORISTIN AUTTAVAT KAVERIT – PAIKKAKUNNITTAIN
Olemme saaneet kentältä vastustamattoman ehdotuksen, jonka nyt toteutamme.
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”.
Etsimme jäsenistöstä vapaaehtoisia 25 henkilöä/paikkakunta, ilmoittakaa itsenne sähköpostilla osoitteeseen
jyrki.karuaho@smoto.fi!
Sähköpostissa täytyy mainita jäsenkerhon nimi, paikkakunta, henkilön nimi (jos henkilö antaa luvan nimen julkaisuun) sekä
se tärkein  puhelinnumero.
Julkaisemme listat paikkakunnista ja puhelinnumeroista SMOTOn websivulla, omana sivunaan.
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 on ohjaamassa moottoripyöräilyn tulevaisuutta, monin eri tavoin. Jos olet kiinnostunut tulevaisuuden ITS
teknologioista ja siitä miten ”älykäs” tekniikka tulee moottoripyöriin, saatat olla henkilö, jota haemme
yhteistyöprojekteihimme eri tahojen kanssa.
ITS – ASIANTUNTIJA
Tehtävässä yhdistyy mielenkiintoisella tavalla moottoripyöräily, ”nörttiys” ja sosiaalinen neuvottelutaito jne. Tarjoamme
ilmaiseksi lähes rajattoman ajankäyttömahdollisuuden ja näköalapaikan mielenkiintoiseen tulevaisuuteen.
Hyvä linkki ja perehtyminen asiaan sivustolla http://www.itsfinland.fi/index.php/fi/
Tästä tehtävästä lisätietoja antaa petri.suuronen@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 SMOTOn
hallitusta lausuntojen kirjoittamisessa jne.
Tästä tehtävästä lisätietoja antaa petri.suuronen@smoto.fi.
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MP14 MOOTTORIPYÖRÄNÄYTTELYSSÄ HELSINGISSÄ ARVOTUT MATKALAHJAKORTIT
Kaikkien osastolla vierailleiden arpakupongin täyttäneiden jäseniemme kesken arvottiin:
• 1 kpl Finnlines lahjakortti: Kaksi henkilöä ja yksi mp meno/paluumatka Saksaan:
Riitta Rodas, NMK
• 2 kpl Eckerö Line lahjakorttia: Kaksi henkilöä ja yksi mp meno/paluumatka Helsinki – Tallinna:
Timo Räisänen, IBA Finland
Jouko Maarto, Nummelan Moottorikerho
Voittajille on ilmoitettu myös henkilökohtaisesti.
SMOTO ESILLÄ
SMOTO on seuraavan kerran esillä ja kaikkien tavattavissa KeskiSuomen MPnäyttelyssä Jyväskylän Hipposhallissa 5. 
6.4.2014.
http://www.jmkmc.fi/mpnayttely.html
SMOTO on esillä omalla osatollaan myös Kuopion MPnäyttelyssä 26.  27.4.2014.
http://www.kmcry.fi/mpnayttely
https://www.facebook.com/pages/KuopionMPn%C3%A4yttely/421192408011436?fref=ts
MParpoja myynnissä myös tapahtumissa ja SMOTOn websivulla osoitteesta
http://www.smoto.fi/?page_id=196.
SMOTO UUTISET
Tuoreimmat ja nopeimmat uutiset luettavissa osoitteesta http://www.smoto.fi/?page_id=9
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
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