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SMOTOn kevätkokous Kuopiossa 18.4.
SMOTOn kevätkokous pidetään Kuopiossa hotelli Puijonsarvessa lauantaina 18.4. klo 12.
Samana viikonloppuna on myös Kuopion moottoripyöränäyttely, joten nyt on mahdollista
osallistua molempiin tapahtumiin samalla käynnillä. Kuopion Moottoripyöräclubi toivottaa
vieraat tervetulleiksi. Laittakaa varaus kalentereihin. Varsinainen kokouskutsu lähetetään
jäsenille lähipäivinä.
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SMOTOn nettisivut uudistettu
Monet lienevät jo huomanneet, että SMOTO uusi nettisivustonsa täysin ennen MP20moottoripyöränäyttelyä. Sivuston ilmettä ja sisältöä on selkeytetty. Mikäli huomaatte
sivuissa kehittämistarpeita, laittakaa viestiä webmaster@smoto.fi osoitteeseen.

MP-arvat myynnissä ja arpojen nettikauppa avattu
MP-arvat ovat myynnissä 31.1.-31.7. välisenä aikana. Osta oma arpasi ja valitse voittopyörä
yli 30 eri tuliterän pyörämallin joukosta! Arpoja voit ostaa nettikaupasta vuorokauden
ympäri.
https://kauppa.smoto.fi/

Suomen Motoristit ry (SMOTO)
c/o Toimistopalvelu Leino
Kalustekatu 1 C
20320 Turku

Laskutusosoite:
Suomen Motoristit ry
c/o Liisa Leino
Varttivuorentie 51
21180 Livonsaari

www.smoto.fi
info@smoto.fi
Y-tunnus 1485223-9
Rekisterinumero 151.543

3 (10)

Arpoja myyvät myös kerhot ja SMOTOn hallituksen jäsenet tapahtumissa. Kerhojen
toivotaan aktiivisesti ottavan arpoja myyntiin. Jos haluatte ottaa arpoja myyntiin, ottakaa
yhteys SMOTOon, sähköposti arpa@smoto.fi, tai suoraan hallituksen jäseniin.

Jäsenkampanja: Rukan ajopuku arvotaan uudelle jäsenelle
Yhteystyössä Rukan kanssa SMOTO arpoo vuoden 2020 aikana 31.5. mennessä
henkilöjäseniksi liittyneiden kesken Herm tai Hermia ajopuvun. Nyt jos koskaan kannattaa
liittyä SMOTOon.

Helsingin MP20-moottoripyöränäyttely 31.-2.2.2020
SMOTO oli osastollaan mukana
Helsingin MP-näyttelyssä. Osaston
vetonaulana oli VTT:n
testimoottoripyörä ”Jarno”, jota
käytetään anturiteknologian ja
ajoneuvojen välisen kommunikoinnin
testipenkkinä. Pyörään kävi
tutustumassa liikenne- ja
viestintäministeri Timo Harakka. On
hienoa, että ministeri ehti paikalle
kaikilta kiireiltään.

Pyörää esitteli ministerille VTT:n johtava tutkija Aki Lumiaho.
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SMOTO muisti MP20-näyttelyssä
kunnialaatalla 30-vuotisen toimintansa
kunniaksi toimintaansa alusta saakka
tukeneita jäsenkerhoja. Osa kerhoista sai
laatan jo 30-vuotisjuhlissa ja muutaman
jaamme vielä tulevan kesän aikana. Kuvassa
kerhoista Jokioinen, Loimaa, Raisio, Tornio,
Hämeenlinna ja Turun moottoripyöräilijät.
Napapiirin motoristit noutivat laatan myös
näyttelyssä.

Edunvalvontatapahtumat
Edunvalvontarintamalla on ollut vilkasta ja SMOTOn edustajat ovat osallistuneet moniin
tapahtumiin. Alla on niistä oleellisimmat.

Liikenneturvallisuusstrategia 18.2.2020
SMOTO oli mukana ensimmäisessä
liikenneturvallisuusstrategian työryhmän
istunnossa Liikenne- ja viestintäministeriössä.
SMOTO on työryhmässä merkittävässä seurassa,
siinä on mukana n. 30 edustajaa ministeriöistä,
viranomaisista ja etujärjestöistä. Työryhmän työ
jatkuu ja valmista pitäisi tulla kesään mennessä.
SMOTOa edustaa työryhmässä puheenjohtaja
Jari Kielinen.
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MP-arkadia, vierailu eduskunnassa 14.2.2020
Smoto kävi tapaamassa kansanedustajia MP-Arkadian kutsusta. Keskustelimme siitä, mitä
smoto tekee ja millä tavoitteilla. Kansanedustajien kanssa keskustellaan pääasiassa
lainsäädännöllisistä aiheista, mm. moottoripyöristä liikennejärjestelmässä ja siitä miten
meidät pitäisi ottaa huomioon siinä. Eniten aikaa käytimme keskusteluun autoverosta,
mikä on hyvinkin epäreilu, mitä moottoripyöriin tulee. Autoveron osalta jatkamme
työskentelyä. Läsnä olivat kansanedustajat Jukka Mäkynen, Arto Pirttilahti, Jani Mäkelä ja
kansanedusta Sheikki Laakson avustaja Joona Ikonen, sekä eduskuntaryhmien
palveluneuvoja Krista Taavitsainen. SMOTOa edusti Antti Kemppainen

Autokoululiiton tapaaminen 30.1.2020
Neuvotteluissa jatkettiin aiheista tilastojen
kerääminen teoria ja käsittelykokeiden läpäisy- ja
hylkäysmääristä sekä hylkäysperusteista.
Autokoululiitossa oltiin SMOTON kanssa samoilla
linjoilla nykyisen Mopo- ja MP- korttien
tutkintojen ongelmista. Työtä jatketaan yhdessä
kohti laadukkaampaa ajokortin suorittamista.

Onnettomuustietoinstituutti (OTI) 22.1.2020
Kävimme 22.1. Onnettomuustietoinstituutissa jatkamassa keskusteluja mponnettomuuksien tilastoinnista ja sen ongelmista. Tilastoa kerää useampi taho ja
ongelmana on tietojen yhdistäminen. Syitä on monia; lainsäädäntö, henkilötietolaki,
tilastot eivät ole yhdenmukaisia, tiedon kerääjät eivät tahdo julkaista tilastojaan jne..
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Silti suomessa on eurooppalaisittain erittäin hyvä tilanne. Jatkamme keskusteluja OTI:n
kanssa ja tähtäämme parempaan. Tällä kertaa hyvää antia oli se, että saamme poiminnan
viime vuosien mp-onnettomuuksista, joissa mp on ollut ns. saavana osapuolena. Tätä
käytämme hyvinkin pian, kun yritämme saada led-huomiovalot sallituiksi
moottoripyörissä.

MP-alan yhteistyöryhmän toiminta käynnistyi 30.1.2010
MP20-näyttelyssä MP-alan yhteistyöryhmän jäsenet MP-kauppiaat, Suomen Motoristit ry,
Teknisen kaupan Liitto ry:n moottoripyöräjaosto, Suomen moottoriliitto sekä Liiko,
Liikenneturvallisuuden Erityisasiantuntijat ry allekirjoittivat yhteistyösopimuksen.
Samassa yhteydessä julkistettiin tuloksia MP-tutkimuksesta. Tutkimuksen mukaan nuoret
aikuiset suhtautuvat positiivisesti moottoripyöräilyyn. Suurin este moottoripyöräilyn
aloittamiseksi on ajokortin puute.
MP-alan yhteistyöryhmä kokousti Helsingissä 12.2.2020. Kokouksessa käsiteltiin
laajemmin tutkimuksen tuloksia ja päätettiin nettikyselyn jatkamisesta sekä koko mp-alan
brändityöryhmän perustamisesta. Tavoitteena on käynnistää koko alan näkymistä edistävä
markkinointityö vielä tämän vuoden aikana.
Työryhmä jatkaa MP20-näyttelyä varten tehtyä taustatiedon keräämistä laajennetulla
nettikyselyllä. Kysely on edelleen auki. Osallistu kyselyyn ja voita leffaliput!
https://fi.surveymonkey.com/r/MPkysely2020
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Mopopajatoimintaa Hyvinkäällä
Hyvinkäällä on tunnistettu tarve nuorison
mopopaja- sekä ajoharjoittelutoimintaan.
SMOTOn ja Mopoilevat Nuoret ry:n erikoismiehet
tapasivat kaupungin edustajan ja keskustelua
käytiin toiminnan käynnistämiseen liittyvistä
käytännön asioista.
Tekniikasta kiinnostuneet ja mopoja
kulkuvälineenä kayttävät nuoret ansaitsevat
samanlaiset mahdollisuudet yhteisöllisyyteen kuin
muidenkin lajien harrastajat. Teknisen alan osaajia
Suomi tulee tarvitsemaan jatkossakin. Jos paikkakunnallasi on käyty aiheesta keskustelua,
rohkeasti yhteys SMOTO:on, annamme asiantuntija apua toiminnan aloittamiseen.

Verestä hyviä muistoja –kampanja 1.1.-31.12.2020
Motoristien hengenpelastuskampanja ”Verestä hyviä muistoja” jatkuu vuonna 2020 –
tavoitteena 1 000 luovutusta.
Kampanja-aika on 1.1.-31.12.2020.
SMOTO haastaa kaikki suomalaiset motoristit hengenpelastajiksi ja luovuttamaan 1 000
pussia verta vuoden 2020 aikana. Kampanjaan voivat osallistua sekä kerhoihin kuuluvat,
että kuulumattomat motoristit ja myös kaikki motoristihenkiset kansalaiset. Riittää, että
luovutat verta ja kerrot osallistuvasi SMOTOn ”Verestä hyviä muistoja” -kampanjaan.
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Kampanjaan osallistuminen tapahtuu seuraavasti:
1. Perustakaa kerhon/kaveriporukan jne. oma VeriRyhmä Veripalvelun nettisivulla
osoitteessa https://www.veripalvelu.fi/verenluovutus/yhteisot/ryhmat. Sivuston
kohdassa ”Näin VeriRyhmä toimii” on tarkemmat ohjeet.
2. TÄRKEÄÄ: Merkitkää liittymislomakkeen kohtaan Lisätietoja teksti ”SMOTO”.
3. Luovuttakaa verta ja mainitkaa luovutuksen yhteydessä oma VeriRyhmänne, jolloin
luovutuksenne rekisteröityy omaan VeriRyhmäänne ja samalla SMOTOn Verestä
Hyviä Muistoja -kampanjaan.
Jos omaa VeriRyhmää ei ole, voi luovutuksen pyytää rekisteröitäväksi kaikkien motoristien
yhteiseen Suomen Motoristit ry:n VeriRyhmään.

SMOTO ja SPR:n Veripalvelu jatkavat yhteistyötä 2020-2021
SMOTO ja SPR Veripalvelu solmivat MP20-messuilla uuden 2-vuotisen
yhteistyösopimuksen.
SMOTO on tehnyt jo pitkään yhteistyötä SPR:n Veripalvelun kanssa. Nyt kampanjaa on
uudistettu ja se jatkaa arvokasta työtään Verestä hyviä muistoja -nimen alla. Kampanja
tukeutuu SPR:n uuteen tietopalveluun, johon verenluovutukset rekisteröidään ja josta
saadaan ajantasainen tieto kampanjan etenemisestä.
Yhteistyön tavoitteena on innostaa SMOTO:n jäsenkerhoja, henkilöjäseniä ja kaikkia
motoristeja luovuttamaan verta.
SPR:n Veripalvelu tukee SMOTO:n kampanjaa tarjoamalla asiantuntemusta ja
viestintämateriaalia, järjestämällä sovittaviin tapahtumiin infopisteen ja tuottamalla
ajantasaista tilannetietoa kampanjan etenemisestä ja tuloksista. Lisäksi SPR:n alueellisissa
toimipisteissä voidaan järjestää kerhojen paikallisia luovutustempauksia.
Kaikissa em. asioissa yhteys SMOTO:n kampanjavastaavaan harri.forsberg@smoto.fi.
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Kannattaa laittaa sekä facebook että twitter seurantaan #hengenpelastaja
#verestähyviämuistoja.

SMOTO haastaa motoristit – tavoitteena 3 000
hengenpelastusta

SMOTO on mukana mm. seuraavissa tapahtumissa
•
•
•

Jyväskylän MP-näyttely 4-5.4.2020
Kuopion MP-näyttely 18-19.4.2020
Hymyilevän Motoristin Kevätpäivä 23.5.2020

Vuoden 2020 jäsenedut
Jäsenetulistaa on päivitetty, katso kaikki edut täältä:
https://www.smoto.fi/jasenyys/smoto-jasenedut/

FEMA-kansainvälisiä uutisia
FEMA:n uusimmat uutiset:
http://www.fema-online.eu/website/index.php/news/
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FEMA-kysely A1-luokan mp:n ajo-oikeudesta B-kortilla
FEMA julkaisi kyselyn, jossa kysyttiin pitäisikö autoilijoille sallia
A1-luokan moottoripyörän ajo-oikeus B-kortille, ts. pitäisikö
sallia autokortilla ajo piikkisellä MP:lla.
66 % vastaajista kannatti ajatusta A1-luokan moottoripyörän
ajo-oikeudesta B-korttilaisille. 74 % oli sitä mieltä, että ko. ajooikeutta varten tulisi ottaa oppitunteja.
Saksassa tuli vuoden 2020 alussa mahdolliseksi hankkia A1luokan moottoripyörän ajo-oikeus B-kortilla. Ehtoina sille on Bkortin voimassaolo vähintään 5 vuotta, 25 vuoden ikä, 4 teoria- ja
5 ajo-opetusjaksoa, kukin 90 min.

Seuraa SMOTOa somessa ja pysy ajan tasalla
Facebookissa:
https://www.facebook.com/SuomenMotoristitRy/
Instagramissa:
https://www.instagram.com/suomenmotoristit/
ja Twitterissä:
https://twitter.com/SuomenMotoristi
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