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JÄSENTIEDOTE 3/2016

9.3.2016

Jäsenedut 2016
SMOTOn jäsenetuja päivitetään mahdollisimman pikaisesti. Suomen Moottoriliiton yhteistyön
myötä, on Moottoriliiton jäsenedut ovat nyt myös SMOTOn käytössä.
Tarkista uudet päivitetyt edut osoitteessa: Jäsenedut

Kevätkokous 2016 ja Kerhokonferenssi
Suomen Motoristit ry sääntömääräinen kevätkokous pidetään Jyväskylässä, Hotelli Albassa
19.3.2016.
Valtakirjojen tarkistus alkaa klo 12:00 ja kokous alkaa klo 13:00

Kerhokonferenssiin lisäyksiä


Liikenneviraston digitalisaatiohanke, tulevaisuuden liikenne, mitä se tuo tullessaan
motoristien ja tienkäyttäjien näkökulmasta. Liikenneviraston Tieto-osaston johtaja Jan Juslén



Katsastuksen korvaavan järjestelmän/toimivan vaihtoehdon järjestäminen, jolla
kaksipyöräisten turvallisuus taataan Suomessa. Neuvottelut aloitettu Trafin kanssa,
keskustelua aiheesta



Motoristit Koulukiusaamista vastaan (MKKV), Marko Saarinen, esittely toiminnasta



Moottoripyöräily 2020-kyselyn tuloksia ja keskustelua aiheesta
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Tietoa koulutuspaikoista kaivataan!
Vapaaehtoisen moottoripyöräkoulutuksen kehittäminen
SMOTO on aloittanut moottoripyöräkoulutuksen kehittämisen yhteistyössä useiden vapaaehtoista
moottoripyörän ajokoulutusta järjestävien kerhojen ja organisaation kanssa.
Vapaaehtoiselle koulutukselle tullaan avaamaan internetsivustot myöhemmin keväällä 2016.
Sivustolle kerätään kouluttajien tiedot, koulutuspaikkojen tiedot sekä tietoja tulevista
koulutuksista.
Tässä vaiheessa haluaisimme tietoa eri paikkakunnalla olevista moottoripyöräkoulutukseen
soveltuvista alueista, ajoharjoittelukentistä sekä teoriatiloista. Laita lyhyt kuvaus alueesta/tilasta,
joka auttaa arvioimaan sen soveltuvuudesta eri harjoitteille (hidasajo, jarrutus eri nopeuksista
jne.) sekä alueen/tilojen varauksesta vastaavan yhteystiedot. Lisäksi alueen mahdollisista
oheispalvelusta, kannattaa vinkata, toivomme niistäkin tietoa.
Kerro Keijolle vinkit sopivista koulutuspaikoista, keijo.salakari@smoto.fi

SMOTO ja Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu virallistivat kumppanuutensa
SMOTO ja Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu solmivat yhteistyösopimuksen MP-messuilla.
SMOTO ja Veripalvelu ovat tehneet yhteistyötä jo pitkään ja nyt solmittu yhteistyösopimus jatkaa ja
vahvistaa hyvin sujunutta yhteistyötä. Uusi yhteistyösopimus on voimassa 2016-2017
Linkki lehdistötiedotteeseen: SMOTO ja SPR Veripalvelu

Moottoripyörän liikennekäytöstäpoisto
Vuonna 2015 liikennekäytössä oli 232 528 moottoripyörää, mikä on melkein 5 000 vähemmän
kuin vuonna 2014. Osa tästä pudotuksesta on selitettävissä sillä, että liikennekäytöstäpoisto
onnistuu nyt ilman kilpien palautusta. Liikennekäytöstäpoiston vaikutus moottoripyörän
vakuutusmaksun suuruuteen riippuu vakuutussopimuksestasi vakuutusyhtiön kanssa, joten asia
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kannattaa tarkistaa ensin omasta vakuutusyhtiöstä. Jos haluaa päättää liikennevakuutuksen
poiston jälkeen kokonaan, pitää siitä sopia erikseen vakuutusyhtiön kanssa
Liikennekäytöstäpoisto
Trafin tiedote

Valmistenumeroiden myöntäminen alkanut
Trafi on aloittanut valmistenumeroiden myöntämisen yksilöllisesti rakennetuille L-luokan
moottoripyörille ja kolmipyörille.
Trafin nettisivuilta asiaa käsittelevä kohta löytyy täältä: Trafi, valmistenumeron myöntäminen

Forssan Matkamotoristit ry järjestää vanhojen aikojen tapaan SMOTO- kerhoille
lentopalloturnauksen
Ilmoittautumisohjeet

SMOTO ESILLÄ


12-13.3.2016, Seinäjoen Bikeshow, http://www.semk.fi/



19.3.2016 SMOTOn kevätkokous ja kerhokonferenssi Jyväskylässä http://www.smoto.fi/?
event=smoton-kevatkokous-ja-kerhokonferenssi-jyvaskylassa



2.-3.4.2016 Keski-Suomen MP-näyttely Jyväskylässä
http://www.jmkmc.fi/mpnayttely.html



23.4.2016 Huomaa motoristi liikenteessä -tapahtumapäivä. Jäsenkerhojen järjestämiä
tapahtumia, useilla paikkakunnilla. Tapahtumasivu osoitteessa
http://www.smoto.fi/?page_id=2792



23.-24.4.2016 Kuopion MP-näyttely http://www.kmcry.fi/mp-nayttely



14.5.2016 Hymyilevän motoristin kevätpäivä Mäntsälässä. Järjestäjä Moosehead Bikers ry.
Hymyilevän motoristin kevätpäivä kampanjasivusto: http://www.hymyilevamotoristi.fi/.
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SMOTO UUTISET
Tuoreimmat ja nopeimmat uutiset luettavissa http://www.smoto.fi
Kalenteri tapahtumista missä SMOTO on mukana http://www.smoto.fi/?page_id=413
Muista seurata ja käydä tykkäämässä myös Facebookissa
https://www.facebook.com/SuomenMotoristitRy

9.3.2016 SMOTO

