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Kevätkokous 2016 Jyväskylässä
Suomen Motoristit ry sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Jyväskylässä 19.3.2016.
Kokouksen isäntäkerhon Jyväskylän Moottoriklubin tervehdyksen esitti Jari Kielinen, lisäksi
toisen paikallisen kerhon Keski-Suomen Konepyöräseuran edustajat Jarmo Vuorinen ja Arvo
Kokko toivat tervehdyksen kokousväelle kertoen toiminnastaan.
http://www.jmkmc.fi/
http://konepyoraseura.fi/
Kokous valitsi puheenjohtajaksi Aki Lumiahon ja sihteeriksi Jari Kielisen. Kokouksessa oli
edustettuna 9 jäsenkerhoa, 5 henkilöjäsentä. Kokouksessa oli edustettuna 3047 ääntä, lisäksi
myönnettiin läsnäolo-ja puheoikeus muille varsinaisten kokousedustajien lisäksi läsnä olleille.
Kokoukseen osallistui yhteensä 28 henkilöä.
Vuoden 2015 toimintakertomus ja tilinpäätös hyväksyttiin ja vastuuvapaus myönnettiin
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
Suomen Motoristien toimintavuosi 2015 on ollut erittäin vilkas. Tapahtumia on ollut paljon, on
oltu näkyvästi esillä ja vaikutettu aktiivisesti edunvalvonnan eteenpäin viemiseen. Merkittävin
tapahtuma toimintavuonna oli Motoparlamentti, joka kokosi yhteen kaikki Suomen johtavat
moottoripyöräilyn viranomaiset ja toimijat.
Suomen Motoristien talous oli vakaa vuonna 2015 ja kehittyi positiiviseen suuntaan.
Kerhokonferenssi
Kokouksen jälkeinen kerhokonferenssi aloitettiin Liikenneviraston digitalisaatiohanke esityksellä.
Liikenneviraston Tieto-osaston johtaja Jan Juslén johdatti kokousväen digitalisaation maailmaan,
mitä se tuo tullessaan motoristien ja tienkäyttäjien näkökulmasta. Esitys herätti vilkasta
keskustelua ja ajatusten vaihtoa, positiivisessa ja rakentavassa hengessä
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Esitys löytyy: http://www.smoto.fi/?attachment_id=3938
Timo Mäki ja Marja Kuosmanen kertoivat missä mennään katsastuksen korvaavan järjestelmän ja
toimivan vaihtoehdon järjestämisessä, jolla kaksipyöräisten turvallisuus taataan Suomessa.
Neuvottelut on aloitettu Trafin kanssa ja jatkuvat kevään kuluessa.
Esitys: http://www.smoto.fi/?attachment_id=3939
Marko Saarinen ilahdutti kokousväkeä kertomalla innostavasti erittäin tärkeästä Motoristit
Koulukiusaamista vastaan (MKKV) toiminnasta. Samalla julkistettiin aloitettu yhteistyö SMOTOn
kanssa.
Juha Liesilinna kertoi MoTukan kuulumiset, toiminnan painopisteistä ja kehityssuunnitelmista.
Konferenssin lopuksi Harri Forsberg esitteli koosteen Moottoripyöräily 2020-kyselyn tuloksista.
Vastauksia kyselyyn saatiin paljon ja yllättäviäkin asioita kyselystä nousi esille. Keskustelu kyselyn
tuloksista oli erittäin vilkasta ja antoisaa. Kyselyn tuloksista tullaan julkaisemaan useampia
otantoja pitkin vuotta.

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 ja
tilasta, joka auttaa arvioimaan sen soveltuvuudesta eri harjoitteille: hidasajo, väistö, jarrutus eri
nopeuksista jne., sekä alueen ja tilojen varauksesta vastaavan yhteystiedot. Lisäksi alueen
mahdollisista oheispalvelusta kannattaa vinkata. Toivomme niistäkin tietoa.
Kerro Keijolle vinkit sopivista koulutuspaikoista, keijo.salakari@smoto.fi
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Huomaa Motoristi Liikenteessä 23.4.2016
Suomen Motoristit ry ja sen jäsenkerhot muistuttavat muita tiellä liikkujia huomaamaan
motoristit liikenteessä, monilla paikkakunnilla järjestettävissä
HUOMAA MOTORISTI LIIKENTEESSÄ – tapahtumissa
Tapahtumapäivä on tänä vuonna 23.4.2016
SMOTO kutsuu kaikkia jäsenkerhojaan aktiivisuuteen ja järjestämään Huomaa motoristi
liikenteessä -tapahtumia omilla alueillaan. Vain mielikuvitus on rajana tapahtuman
järjestämisessä.
Huomaa motoristi liikenteessä-tapahtuman ohjelmaan soveltuu hyvin hidasajokilpailu, sillä se on
helppo järjestää ja yleisön kannalta turvallista seurata. Tiedot kaikista paikallisista Huomaa
motoristi liikenteessä -päivän tapahtumista pyydämme lähettämään Anne Raidalle hyvissä ajoin.
SMOTO huolehtii Huomaa motoristi liikenteessä -päivän valtakunnallisesta tiedottamisesta ja
toimittaa tapahtumien järjestäjille materiaalia yleisölle jaettavaksi. Lisätietoja antaa ja
yhteydenotot osoitteeseen anne.raita@smoto.fi
SMOTO mukana Raisiossa
SMOTOlla ja Liikenneturvalla on yhteinen osasto Raisiossa järjestettävässä tapahtumassa
Linkki tapahtumaan

Messuilla SMOTOn osastolla
Keski-Suomen MP- näyttelyssä ja Kuopion MP-näyttelyssä arvotaan kaikkien SMOTOn osastolla
käyneiden ja arvontalipukkeen täyttäneiden SMOTOn jäsenten kesken 1 kpl Finnlines
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matkalahjakortti. Tule tutustumaan Finnlinesin messutarjoukseen, joka on voimassa vain
messujen ajan.
Finnlines lahjakortti sisältää:


2 hh + moottoripyörä meno/paluu matkalahjakortti, kortti voimassa 30.10.2016 saakka

SMOTO esillä


16.4.2016 Yhdistyksen ylimääräinen kokous Loimaalla



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/.

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
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