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JÄSENTIEDOTE 5/2017

17.5.2017

Hymyilevän Motoristin KevätPäivä 2017 Special
Mäntsälässä
SMOTOn jäsenkerho, Moosehead Bikers MCC, järjestää HMKP 2017 Specialin
Mäntsälässä sunnuntaina 21.5.2017.
SMOTOlla on paikalla myös oma osasto. Tule vaihtamaan kuulumisia, kyselemään
toiminnasta ja vaikka liittymään henkilöjäseneksikin. Myynnissä on myös
moottoripyöräarpoja – voita uusi moottoripyörä!!
Kirjoitushetkellä on vielä joitain paikkoja vapaana, joten ilmoittaudu nopeasti!
HMKP 2017 Facebook-sivut: https://www.facebook.com/events/1086380508137077/
HMKP 2017
Internetsivut: http://www.mooseheadbikers.org/index.php/event/hymyilevanmotoristin-kevatpaiva-hmkp-2017/

HUOM HUOM HUOM!!! Ennakkomaksu päättyi 17.5., mutta
järjestäjät ovat tehneet uusia viime hetken järjestelyitä joten mukaan mahtuu
vielä 100 motoristia jotka voivat ilmoittautua tapahtuman portilla sunnuntaina
ja maksaa osallistumismaksun siellä käteisellä.
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SMOTO on mukana Prätkällä töihin koeajotapahtumassa
Suuri moottoripyörien koeajopäivä järjestetään Prätkällä töihin -päivänä
perjantaina 2.6. klo 12‒18 Messukeskuksen pysäköintialueella Helsingissä.
Maksuttomassa tapahtumassa voit kätevästi koeajaa useita eri merkkejä ja malleja.
SMOTO on mukana ‒ tule sinäkin! www.koeajopaiva.com
Tapahtuma Facebookissa: https://www.facebook.com/events/219821465169795
Tampereella Prätkällä töihin –tapahtuman järjestää R.M. Heino ja SMOTOn
edustaja on sielläkin paikalla.

Jyväskylän Moottoriklubi järjestää MPEAK-kurssin
Ennakoivan ajon kurssi helatorstaina 25.5. klo 9:00
SMOTOn jäsenkerho, Jyväskylän Moottoriklubi ry (JMK), järjestää kaikille avoimen
ennakoivan ajon kurssin. Kurssi on hyödyllinen kaikille motoristeille,
ajokokemukseen ja pyörätyyppiin katsomatta. Tiedätkö mikä on vastaohjaus ja
missä tilanteessa sitä tarvitaan? Sen opit ja sitä pääset harjoittelemaan
henkilökohtaisesti. Kurssi on hyvää harjoittelua kesän ajokautta varten ja antaa
eväitä liikenteessä pärjäämiseen. Jopa kymmeniätuhansia kilometrejä ajaneet
kokeneet motoristit ovat kursseilla huomanneet joidenkin taitojensa kaipaavan
hiomista ja pyörän hallintaoppien vaativan kertausta. Kurssilla käsitellään mm:
Lue lisää: http://www.smoto.fi/?p=4884
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Minäkö tarviisin ajoharjoittelua ja -koulutusta?
Kevät koittaa ja autoilijoita muistutetaan huomaamaan motoristit liikenteessä.
Kaasukahvaa kutittaa ja tekee mieli kääntää vauhtia kovemmaksi. Mutta kun tiet
ovat huonossa kunnossa. Soraa on ja routakuoppaa pukkaa sekä muita yllättäviä
tilanteita.
Voinko minä motoristi tehdä mitään oman ”henkiriepuni” hyväksi. Koskaan en ole
mihinkään onnettomuuteen joutunut. Vain kerran olen pyöräni kaatanut ja sekin
paikoillaan ilman vauhtia. Tiedostan sen, että vahinko tulee yllättäen kuin nurkan
takaa. Nopeasti ja huomaamatta. Syy ei ole silloin minussa. Vai voisiko olla? Voinko
vaikuttaa siihen?
Lue koko kertomus eräästä ruosteenpoistokoulutuksesta:
http://www.smoto.fi/?p=4849

Turun satamassa on motoristeille oma taukoteltta
Tallink Silja OY ja Suomen Motoristit ry ovat yhteistyössä toteuttaneet motoristien
käyttöön taukokatoksen Turun Satamaan myös kesälle 2017.
Viime kesän aikana katos sai myönteistä palautetta. Tallink Silja Oy ja SMOTO
toivottavat moottoripyöräilijöille hyvää merimatkaa ja turvallisia kilometrejä.
Teltassa on mukava viettää aikaa toisten motoristien kanssa auringolta tai sateelta
suojassa.
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SMOTOn motoristiristeily 2017
MOTORISTIRISTEILY 2017
Käy liittymässä myös
Facebookissa: https://www.facebook.com/events/1684279925211444/
Aika: Iltalähtö perjantaina 03.11.2017. kello 20.15. ja paluu lauantaina 04.11.2017.
kello 19.15.
Reitti: Turku – Tukholma – Turku, laivana BALTIC PRINCESS
Lue lisää: http://www.smoto.fi/?p=4841

POP Vakuutukselta SMOTOn jäsenille 20% alennus
kaskovakuutuksista!
Jälleen uusi ja hyvä jäsenetu! POP Vakuutus tarjoaa SMOTOn jäsenille 20%
alennuksen moottoripyörän kaskovakuutuksista!!
https://www.popvakuutus.fi/autovakuutus/moottoripyoravakuutus
Muista myös muut jäsenedut: http://www.smoto.fi/?page_id=127
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Suomen Motoristit ry on huolissaan kasvavan
peurakannan moottoripyöräilijöille aiheuttamista
riskeistä
Suomessa tapahtuu noin noin 1808 hirvionnettomuutta ja 3659 peurakolaria, eli
yhteensä 5467 hirvieläinonnettomuutta vuosittain, mutta moottoripyöräilijöiden
osuus näistä onnettomuuksista on arvoitus, sillä niitä ei erikseen tilastoida.
Tieliikenneonnettomuuksissa peurojen kanssa loukkaantuu kuitenkin vuosittain
useita kymmeniä ihmisiä. Peuraonnettomuudet ovat niin yleisiä, että 2015 poliisi
linjasi, että se käy peurakolaripaikalla vain silloin, kun onnettomuudessa on
tapahtunut henkilövahinkoja tai olosuhteet muutoin edellyttävät sen läsnäoloa.
Lue lisää, mukana taulukot: http://www.smoto.fi/?p=4826

Edunvalvontatyö on laaja-alainen kokonaisuus
Kaikki motoristit varmasti muistavat ja tietävät SMOTOn panoksen mp-veron ja
moottoripyörien katsastuksen estämisien suhteen. Molemmat estettiin!
Katsastuksen suhteen on tosin siirtymäaika joten työ jatkuu edelleen.
Mutta edunvalvonta on todella paljon muutakin, monien pienempienkin asioiden
kanssa painimista joista ei vaan lueta lööpeistä!
Otetaan tästä esimerkkinä viimeisin SMOTOn antama lausunto hallituksen
kaavailemaan tieliikennelakimuutokseen. Siinä SMOTO kertoo näkemyksensä
kaikkien motoristien puolesta aiheista: moottoripyörien renkaat, matkustajan
kuljettaminen moottoripyörällä, moottoripyörän perävaunu, moottoripyörän
rinnalle pysäköiminen sekä ajokielto hallinnollisen sanktion lisäksi. Lausunto löytyy
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tästä: (PDF-tiedosto) http://www.smoto.fi/wp-content/uploads/2017/04/SMOTOLausunto-Tieliikennelain-uudistus-2017-04-13.pdf
Tunnetko että SMOTO ajaa sinunkin asiaasi? Liity
henkilöjäseneksi: http://www.smoto.fi/?page_id=158

SMOTO oli mukana Kuopion MP-näyttelyssä
SMOTOlla oli oma osasto Kuopion Moottoripyöräklubin järjestämässä Kuopion MPnäyttelyssä tänäkin vuonna. KMC on SMOTOn jäsenkerho.
Kuopiossa oli jo ajokelit alkaneet ja se näkyikin siten, että varsinkin lauantaina
paikalle tuli todella moni moottoripyörällä kun aurinko paistoi keväisen lämpimästi
eikä edes tuuli haitannut.
Lue lisää, mukana paljon kuvia: http://www.smoto.fi/?p=4803
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Facebook. Kannattaa myös piipahtaa SMOTOn Facebook-sivulla katsomassa
mitä kaikkea sinne on päivitetty. Tykkää myös sivuista, niin pysyt helpommin ajan
tasalla saadessasi heti ilmoituksen kun sinne päivitetään uutta, joskus hyvinkin
ajankohtaista tietoa. https://www.facebook.com/SuomenMotoristitRy/
Käy myös osallistumassa arvontaan, voit voittaa buffetruokailut kahdelle
motoristiristeilyllä:
https://www.facebook.com/SuomenMotoristitRy/photos/a.168085976692337.10737
41829.158174404350161/763827793784816/?type=3&theater

SMOTO on mukana myös näissä tapahtumissa:
* Hymyilevän Motoristin Kevätpäivä 21.5.
* Prätkällä töihin -päivä 2.6. , Helsingin messukeskus ja Tampereen R.M. Heino
* Hämeenlinna BikeShow 21.7.
* Jarno Saarisen patsaan paljastus, Turku 2.7

