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Motoparlamentti 2017
pidetään 15.11.
SMOTO järjestää tänäkin vuonna
perinteisen Motoparlamentin.
Pääteemana on tänä vuonna
”moottoroitu 2-pyöräinen
ajoneuvo ja älyliikenteeseen
liittyvän toiminnan
suuntaaminen”. Keskustelun
lähtökohtana on SMOTOn juuri
julkaisema ITS Statement eli lausunto älyliikenteestä motoristin näkökulmasta.
Motoparlamentti lähetetään livenä netin kautta ja siihen voi lähettää etukäteen
kysymyksiäkin.
Tästä lisää tulevasta Motoparlamentista sekä 2015 ja 2016 vuosien tiedot ja videot:
http://www.smoto.fi/?page_id=2790
Kysymykset voi laittaa sähköpostilla: webmaster@smoto.fi
Käy liittymässä myös Motoparlamentin Facebook-tapahtumaan:
https://www.facebook.com/events/140225770034612/
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SMOTOn ITS Statement on nyt julkaistu
SMOTO on luonut oman ITS Statementin eli kannanottonsa älyliikenteestä
erityisesti motoristin näkökulmasta.
Se on nyt julkaistu ja
on luettavissa, klikkaa
tästä. (PDF-tiedosto)
SMOTO on merkittävä
moottoripyöräilyn
asiantuntija ja
vaikuttaja, jota
päättäjät ja liikenteen
toimijat kuuntelevat.
Tulemme jatkossakin
reagoimaan
älyliikenteen
kehitykseen siten, että motoristien etu ja liikenneturvallisuus tullaan huomioimaan
päätöksenteossa ja liikenneinfran kehityksessä. Tämän lisäksi tulemme
tiedottamaan aiheesta monipuolisesti.
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SMOTOn syyskokous 2017 pidettiin 28.10. Turussa
SMOTOn syyskokous 2017
pidettiin Best Western
Hotel Seaportissa Turussa.
Kokouksessa oli
edustettuna 13 jäsenkerhoa
neljä henkilöjäsentä sekä
SMOTOn kriisipalvelu
MoTukan edustaja.
Kokouksen
puheenjohtajana toimi
Timo Mäki, H.O.G. TurkuChapter.

ja

Kokouksessa käsiteltiiin ja
hyväksyttiin budjetti ja
toimintasuunnitelma vuodelle 2018.
SMOTOn puheenjohtajaksi vuodelle
2018 valittiin Marja Kuosmanen.
Lisäksi valittiiin SMOTOn nykyisen
hallituksen vahvistukseksi kolme
uutta jäsentä vuodelle 2018; Merja Lehto, Uudenkaupungin moottoripyöräkerho,
Jussi Katajainen, henkilöjäsen sekä Antti Kemppainen, Motorg ry.
Toiminnantarkastajiksi valittiin:
Juhani Vähäsalo, ekonomi, HTM
Raimo Ryhtä, Forssan
Matkamotoristit
ja varatoiminnantarkastajiksi:
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Pekka Lankinen, henkilöjäsen
Asko Peltola, MC Club Härmä
Jäsenmaksut vuonna 2018 pysyvät muuten samoina kun 2017, mutta
henkilöjäsenen jäsenmaksu vuonna 2018 on vain 25€ !!
Jukka-Tukun edustaja
esitteli yrityksen ennen
kokousta. Kokouksen
jälkeen kuultiin vielä
Suomen Hostellijärjestön
esittely, jonka piti
pääsihteeri Irja Hanelius ja
lisäksi hän kirjoitti ilmaisia
hostellikortteja. Lopuksi
kuultiin MoTukan esittely,
jonka piti
toimintakoordinaattori
Jyrki Koivujuuri.

Motouutiset teki jutun, että autojen romutuspalkkio
pitäisi ulottaa myös moottoripyöriin
Suomalaisten moottoripyöräilijöiden edunvalvontaorganisaation Suomen
Motoristit ry:n, SMOTOn puheenjohtaja Marja Kuosmanen epäilee, moniko raskisi
laittaa oman pyöränsä paalattavaksi?
– Moottoripyöriä hävitetään romutusmielessä hyvin vähän. Useimmiten ainoastaan
siinä tapauksessa, kun pyörä menee lunastukseen, niin rakkaasta aarteesta
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luovutaan. Romutusmielessä moottoripyöriä menee tosi vähän eteenpäin,
Kuosmanen miettii.
– Epäilisin, ettei palkkio kannustaisi hankkimaan uutta pyörää, koska tunneside
moottoripyörään on niin toisenlainen kuin autoilijalla.
– Mutta mitä tulee tähän, pitäisikö moottoripyöräilijöille tarjota romutuspalkkiota,
niin ehdottomasti. Argumentit ajossa olevan pyöräkannan uusimiseksi ovat
tismalleen samat kuin autoilla, joten kohtelunkin pitäisi olla sama.
Lue koko juttu Motouutisista:
http://www.motouutiset.fi/fi/moottoripyorat/uutiset/5972/Autojenromutuspalkkio-pit%C3%A4isi-ulottaa-my%C3%B6s-moottoripy%C3%B6riin—
motoristien-kohtelu-ontuu-edelleen.htm

SMOTOn jäsenedut
Muistathan, että ne ovat käytössäsi ympäri
vuoden, mm. alennuksina majoituksista.
Kaikki jäsenedut:
http://www.smoto.fi/?page_id=127
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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!

Kannattaa myös piipahtaa SMOTOn Facebook-sivulla
katsomassa mitä kaikkea sinne on päivitetty. Tykkää
ja seuraa sivuja niin saat heti viimeisimmät tiedot!
https://www.facebook.com/SuomenMotoristitRy/
Facebook-julkaisuita saa ja pitääkin jakaa, että vielä SMOTOon kuulumattomatkin
kamusi näkevät ne.
Osoitteen, puhelinnumeron tai sähköpostiosoitteen muutokset voi ilmoittaa:
webmaster@smoto.fi
Jäsenkerhoille vielä muistutuksena, että vuosi-ilmoitusten aika alkaa jälleen
lähenemään. Asiasta tulee vielä lähempänä tarkempaa infoa.

