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JÄSENTIEDOTE 8/2017

1.9.2017

Tämä kannattaa jo nyt laittaa kalenteriin:
SMOTOn syyskokous on lauantaina 28.10.2017. Ilmoittautuminen alkaa klo 12.00 ja
itse kokous klo 13.00.
Paikka:
Best Western Hotel Seaport
Matkustajasatama
Toinen Poikkikatu 2
20100 TURKU
Majoitukset voi varata hotellista:
https://www.hotelseaport.fi/fi/etusivu/
Puhelin +358 (0)2 283 3000
Sähköposti seaport@hotelseaport.fi
Lisätietoja, esityslista ja kutsut ym. lähetetään vielä lähempänä kokouksen
ajankohtaa.
Hostellijärjestö lahjoittaa SMOTOn syyskokouksessa osallistujille ilmaiseksi
kansainvälisen hostellikortin. Hostellikortin arvo jäsenelle on 15 €.
Hostellikortilla saat vähintään 10 % alennuksen majoituksesta HI-hostelleissa
Suomessa ja ulkomailla sekä useita muita matkailullisia etuja.
Lisäksi saat ajankohtaista tietoa ja vinkkejä edullisista ja yhteisöllisistä
majoitusvaihtoehdoista Suomessa ja maailmalla 8 kertaa vuodessa suoraan
sähköpostiisi.
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Kansainväliseen hostellikorttiin sisältyy myös Hostellijärjestön jäsenyys.
Hostellikortti on voimassa vuoden 2018 loppuun, jolloin siihen liittyvä jäsenyys
päättyy automaattisesti.
Kortista ei aiheudu Sinulle mitään kustannuksia eikä se velvoita mihinkään. Mikäli
kortti esim. katoaa ja se halutaan uusia kesken voimassaoloajan, maksaa kortin
haltija uusimisesta normaalin jäsenetuhinnan, joka on 15 €.
Hostellijärjestö kirjoittaa kortteja klo 12.00 – 13.00 kokouspaikalla
ilmoittautumispisteen läheisyydessä.

Metsästäjät ja moottoripyöräilijät yhteistyöhön
peurakolarien vähentämiseksi
Suomen Motoristit ry. (SMOTO) on huolissaan peuraonnettomuuksien määrästä ja
toivoo, että yhteistyössä metsästäjien kanssa onnettomuuksia voidaan vähentää.
SMOTO näkee selväksi parannukseksi sen, että metsästyskausi on aikaistettu
alkamaan vahtimalla 1.9. Se toivottavasti kasvattaa peurasaalista alkusyksyllä ja
pienentää peurojen määrää ennen loppusyksyn kolarisumaa.
Lue lisää: http://www.smoto.fi/?p=5184

MP-arpajaisten 2017 pääpalkinto Pertti Lehtiselle
MP-arpajaisten 2017 pääpalkinto Pertti Lehtiselle Hollolaan!
Pertillä on ollut tapana jo vuosia ostaa SMOTOn moottoripyöräarpa. Tänä vuonna
arpakaupat tehtiin keväällä Prätkällä Töihin -koeajotapahtumassa Helsingin
Pasilassa.
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Lue lisää ja käy katsomassa Youtube-video luovutustilaisuudesta (linkki jutun
alaosassa): http://www.smoto.fi/?p=5168

Suomen Motoristit: Hengenvaaralliset väärin jyrsityt
urat odottavat paikkaustaan Alahärmässä – tienpitäjä
reagoi moottoripyörille vaarallisiin kohtiin hitaasti
Suomen Motoristit on huolissaan tienpitäjän hitaasta reagoinnista vaarallisiin
tienkohtiin
Alahärmässä Powerparkin huvipuiston kohdalla laskettiin valtatielle 19 päällyste,
jonka jälkeen paikallisen SMOTOn jäsenkerhon väki totesi, että tien keskelle on
tärinäraidan sijaan jyrsitty yhtenäinen syvä ura. Ura on pahimmillaan jopa
senttimetrejä syvä, joten sadekelillä se saattaa aiheuttaa moottoripyöräilijän
yllättävän vesiliirron
Uran olemassaoloa ei välttämättä huomaa, koska sellaista ei ole missään muualla,
eikä se ole helposti havaittavissa. Ura on myös yli kämmenenleveyttä leveämpi eikä
se ole säännönmuotoinen. Myös tien piennarviivat on jyrsitty samalla tavalla uralle.
Lue lisää: http://www.smoto.fi/?p=5151

Suomen Motoristit muistuttaa: Junalakko opettaa –
moottoripyörä on hyvä ratkaisu työmatkaliikenteeseen
junalakko hankaloitti lopulta varsin vähän työmatkaliikkujien arkea, mutta SMOTO
muistuttaa, että moottoripyörä on loistava vaihtoehto päivittäisten työmatkojen
kulkemiseen. Sillä matkan tekemiseen eivät lakot vaikuta, ja perille tulet
todennäköisesti muutenkin paremmalla tuulella.
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Lue lisää: http://www.smoto.fi/?p=5142

Moottoripyöräarvonta suoritettiin 10.8.2017
Sastamalassa
MP-arpajaiset 2017 arvonta suoritettiin Sastamalan Poliisilaitoksella 10.8.2017.
Moottoripyörä lähtee arvalle numero 2700. Voittajaan on otettu jo yhteyttä.
Muut voittajat listattu alle.
Muihinkin voittajiin otetaan mahdollisimman pian yhteyttä.
Onnea kaikille voittajille!

Arpanro voitto
279 Linna-hotelli kahden hengen majoituslahjakortti
1826 150€ Hanx lahjakortti
3229 Helsinki – Tallinna – Helsinki risteily, 2 henkilöä, Luxe-hytti, Tallink
964 Kopteri vuosikerta
3718 Kopteri vuosikerta
1831 Kopteri vuosikerta
3242 Kopteri vuosikerta
1827 100€ Eurobiker verkkokaupan lahjakortti
633 Bike vuosikerta
1065 Bike vuosikerta
2052 Bike vuosikerta
497 Bike vuosikerta
994 Bike vuosikerta
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SMOTOn motoristiristeily 2017
Myynti on käynnissä – vielä ehtii hyvin mukaan.
Lue lisää: http://www.smoto.fi/?p=4841
Käy liittymässä myös Facebookissa:
https://www.facebook.com/events/1684279925211444/
Ja osallistu Facebook-arvontaan, voit voittaa buffetruokailut kahdelle
motoristiristeilyllä:
https://www.facebook.com/SuomenMotoristitRy/photos/a.168085976692337.10737
41829.158174404350161/763827793784816/?type=3&theater

Verta pakkiin hallitusti –verenluovutuskamppanja päättyy 20.10. –
muistathan käydä luovuttamassa. Lisätietoja: http://www.smoto.fi/?p=4462

Uusimpana jäsenetuna Falck tieturva 49,50 eur mp:lle ja autolle (norm.
n. 130 eur)
Kaikki jäsenedut: http://www.smoto.fi/?page_id=127
Jos kerhosi jäsenkortissa ei ole Hostellijärjestön logoa, niin tästä voit tilata todisteen
majoitusetuun, joka on siis jokaisen SMOTOn henkilöjäsenen tai jäsenkerhoon kuuluvan jäsenetu.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6sQuSPQJeUAqtFIspNw1HUA446SESurRrivFvD8
XDJoi0Ng/viewform
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Eikö motoristikamusi kuulu vielä SMOTOon? Kerro
edunvalvonnnasta ja vaikka siitä, ettei hänenkään tarvitse maksaa mp-veroa tai
katsastaa pyöräänsä SMOTOn ansiosta. Ja edunvalvontaahan tehdään nyt ja
tulevaisuudessa! Lisäksi uudet jäsenet saavat liittymisetuina kertaostoksesta
Hanx:lta 25% alennuksen.

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/
Facebook-julkaisuita saa ja pitääkin jakaa, että vielä SMOTOon kuulumattomatkin
kamusi näkevät ne.

