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Suomen Motoristit ry
Kuusimäenkatu 21
33560 TAMPERE

JÄSENTIEDOTE
14.3.2014

Jäsentiedote 4/2014

PANEELIKESKUSTELU KESKISUOMEN MPNÄYTTELYN YHTEYDESSÄ JYVÄSKYLÄSSÄ
SMOTO puolueisiin sitoutumattomana järjestönä kavahtaa sanaa vaalityö.
Tehtävämme on olla suomalaisten motoristien äänitorvi ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen kanava.
Siksi järjestämme KeskiSuomen MPnäyttelyn yhteydessä Jyväskylän Hipposhallissa paneelikeskustelun, johon toivomme
runsasta yleisöä
Paikalle ovat ilmoittautuneet seuraavat eurovaaliehdokkaat:
Vasemmistoliitto  Eila Tiainen
Kokoomus  Petri Sarvamaa
Vihreä liitto  Tarja Cronberg
Tilaisuus järjestetään lauantaina 5.4. alkaen klo.14, messujen päälavalla.
Paneelikeskustelussa aiheena on Suomalainen moottoripyöräily ja moottoripyöräilyyn liittyvä tieliikenne.
http://www.jmkmc.fi/mpnayttely.html

EU PARLAMENTIN PÄÄTÖS MOOTTORIPYÖRIEN KATSASTUKSESTA
Äänestystulos oli 557 / 81.
Suomessa EI katsastuspakkoa moottoripyörille.
Suomen Motoristit ry on ollut voimakkaasti katsastusta vastaan niin Suomen kuin EU:n tasolla.
SMOTOn toimesta tehty määräaikaiskatsastuksen hyöty/kustannusanalyysi on ollut tärkeä työkalu moottoripyöräilyjärjestöille
Euroopassa.
Hyöty/kustannusanalyysiä on käytetty Euroopassa laajalti faktapohjaisena perusteena katsastuspakkoa vastaan.
EU parlamentin nyt tekemä päätös on direktiivi, joka jättää EU:n jäsenmaille omaa harkintavaltaa. Direktiivin mukaan EU
alueella on tarkastelujakso vuosina 20172022, jona aikana kukin jäsenvaltio seuraa moottoripyörien liikenneonnettomuuksia
ja niiden syitä. Jokaiselle jäsenmaalle jää päätösvalta päättää katsastuksista EU:n asettamissa rajoissa.
Suomessa hyvin yleisesti koetaan, että tarvetta moottoripyörien katsastukselle ei ole.
SMOTOn toimesta Suomessa tullaan ensisijaisesti panostamaan muihin liikenneturvallisuutta parantaviin toimenpiteisiin,
kuten valistukseen. Toimenpiteitä selvitetään yhteistyössä alan eri toimijoiden, kuten Trafin, poliisin ja Liikenneturvan kanssa.
Katsastusasia vaatinee kuitenkin voimakasta kansallista lobbaamista erityisesti tarkastelujaksolla 20172022.
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MOOTTORIPYÖRÄKOULUTTAJAKURSSI
Smokin kouluttajakurssi pidetään Joutsassa 27.6.  29.6.2014.
Kurssilla käsitellään moottoripyöräilyn turvallisuuskehitystä, ajamisen perusteita, moottoripyörän ajomekaniikkaa sekä
moottoripyöräkouluttajan vaatimuksia.
Moottoriradalla ja maantiellä harjoitellaan tasapainon hallintaa, jarruttamista, ohjaamista, kaarreajoa, hätä ja
erikoistilanteita, ajamista vaativissa olosuhteissa sekä käytännön opetustyötä.
Kurssi on tarkoitettu kaikille moottoripyöräkouluttajille, jotka haluavat kehittää ammattitaitoaan ja kouluttajavalmiuksiaan.
Kurssi on hyvin suositeltava etenkin niille, jotka aikovat pätevöityä kouluttajina ja osallistua Smokin
moottoripyöräkouluttajatesteihin.
SMOTO on varannut paikat koulutukseen 10 nopeimmalle ilmoittautujalle.
SMOTOn jäsenille kurssi maksaa 300 euroa (sis. pesu majoitus täysihoidolla, koulutus, materiaali, ratamaksu).
Maksu suoritetaan SMOTOn tilille SMOTOn lähettämän erillisen laskun mukaan.
SMOTOn jäsenten ilmoittautumiset 1.6.2014 mennessä osoitteeseen keijo.salakari@smoto.fi
Koulutuksen suorittanut henkilö tulee toimimaan kouluttajana ja järjestämään kursseja SMOTOn jäsenkerhojen puitteissa.
Lisätietoja koulutuksesta oheisessa liitteessä.

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.
Koulutuksen suorittanut henkilö tulee 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.

www.smoto.fi
Postitusosoite: Suomen Motoristit ry, Kuusimäenkatu 21, 33560 Tampere
Laskutus, kerhojen vuosiilmoitukset, jäsenrekisteri: Suomen Motoristit ry , c/o Liisa Leino, Varttivuorentie 51, 21180 Livonsaari

3 (3 sivua)

SMOTO ESILLÄ
Kuopion MPnäyttelyssä 26.  27.4.2014.
http://www.kmcry.fi/mpnayttely
https://www.facebook.com/pages/KuopionMPn%C3%A4yttely/421192408011436?fref=ts

Huomaa motoristi liikenteessä – 26.4.2014
Jäsenkerhojen järjestämiä Huomaa motoristi liikenteessä tapahtumia lauantaina 26.4.2014.
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.
Lisätietoja antaa ja yhteydenotot osoitteeseen pekka.lankinen@smoto.fi

Suomen Motoristit ry:n syyskokous on Forsassa 18.10.2014
Isäntänä toimii Forssan Matkamotoristit ry. http://fmm.suntuubi.com/#
MParpoja myynnissä myös tapahtumissa ja SMOTOn websivulla osoitteessa 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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