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SMOTOn kevät- ja syyskokous 26.9.2020
SMOTOn kevät- ja syyskokous pidetään kahtena eri kokouksena samana päivänä 26.9.2020 Lahdessa
Suomen Moottoripyörämuseolla. Kutsut on lähetetty jäsentiedotteen yhteydessä jäsenille. Kokouspäivä
aloitetaan klo 11 ilmoittautumisella ja tulokahvilla. Kevätkokous alkaa klo 12. Kokouksen jälkeen on
kahvitauko, jonka aikana Suomen Moottoripyörämuseon perustaja Riku Routo tulee esitelmöimään
moottoripyöräilyn edunvalvonnasta Suomessa. Syyskokous alkaa klo 14. Kokouksissa on käsiteltävänä
sääntöjen määräämät asiat. Huomioikaa, että kokouksia on kaksi erillistä ja kerhojäsenet tarvitsevat
molempiin erillisen valtakirjan.
Syyskokouksen esityslistalla on myös sääntömuutos. Hallitus esittää sääntöjä muutettavaksi siten, että
hallituksen jäsenten toimikausi olisi 2 vuotta kuten nykyään, mutta jäsenistä puolet olisi erovuorossa
vuosittain. Tällä haetaan toimintaa jatkuvuutta. Sääntöjä ehdotetaan myös muutettavaksi siten, että
yhdistyksen kokouksiin voisi osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös
postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen
kokousta. Tämä mahdollistaisi kokoukseen osallistumisen etäyhteyden kautta. Esityksessä sääntöjä on
myös yleisesti selkeytetty ja ryhmitelty asioita uudelleen mallisääntöjen mukaan.

SMOTOn hallitustyö
Toistamme tässä SMOTOn hallituksen huolen sen toiminnasta vastaavien kerhojen ja henkilöjäsenten
aktiivisuudesta SMOTOn hallitustyötä kohtaan. SMOTO ei ole mikään itsekseen toimiva organisaatio,
vaan se vaatii määrävälein uutta verta toimintansa tueksi. Koko hallitus on syksyllä erovuorossa ja
kerhoilla on nyt tuhannen taalan paikka laittaa pätevimmät osaajansa ehdokkaaksi. SMOTO on
perustettu ”kerhojen kerhoksi” ja kerhoilla on äänimääränsä mukaan valta ja vastuu SMOTOn
toiminnasta. Mitä haluatte SMOTOn olevan seuraavina vuosina? Te päätätte.

Lausunnot
SMOTO antoi elokuussa kaksi lausuntoa Traficomille
•
•

L-luokan ajoneuvon rakenteen muuttamista kokevasta määräysluonnoksesta ja
Kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen, nelipyörien, niiden perävaunujen sekä kevyiden
sähköajoneuvojen rakennetta ja varusteita kokevasta määräysluonnoksesta.
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MP-arpajaiset
SMOTOn mp-arpojen myynti päättyi 30.7. ja voittavat arpanumerot arvottiin Jyväskylän poliisilaitoksella
7.8. Pääpalkinnon, uusi moottopyörä, voitti arvalla no. 3048 Anne Huttunen Jyväskylästä. Anne valitsi
pyöräksi Kawasaki Z900RS:n. Pyörä luovutettiin Annelle Mansen Mäntä messuilla Tampereen keskustorilla
29.8. Arvonnan voittoluettelo on nähtävissä SMOTOn nettisivuilla:
https://www.smoto.fi/2020/08/10/smoton-moottoripyoraarvat-on-arvottu-2/

Oikeus Ajaa
Oletko bongannut Oikeus Ajaa -kampanjan graffiteja ajeluillasi? Teokset ovat nähtävissä ympäri Suomen.
Joko sinä olet käynyt kartassa olevien ajoreittien varrella?

Moottoripyöräalan yhteistyöryhmä perustettiin ajamaan kaksipyöräisten oikeuksia vuoden 2019 lopussa.
Mukana yhteistyöryhmässä ovat MP-Kauppiaat ry, Teknisen Kaupan Liiton moottoripyöräjaosto, Suomen
Motoristit ry, Suomen Moottoriliitto ry ja Liikenneturvallisuuden Erityisasiantuntijat ry. Oikeus ajaa kampanjalla haluamme lisätä huomiota kaksipyöräisille, jotta meidät otettaisiin paremmin huomioon
liikenteessä. Turvallisuus, teiden kunto ja toimiva yhteistyö muiden liikkujien kanssa mahdollistavat hyvän
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ajamisen. Haluamme tuoda äänemme kuuluville myös ympäristöasioissa ja kertoa, että kaksipyöräiset
ovat ekologinen vaihtoehto ja yksi tulevaisuuden kaupunkiliikenteen ratkaisija.
Allekirjoittamalla vetoomuksen olet mukana edistämässä kaikkia näitä meille kaksipyöräisten käyttäjille
tärkeitä asioita. Ilman vetoomustasi meitä ei ole olemassa. Olemme yhdessä vahvempia ja meidät otetaan
tosissaan! Allekirjoitetut vetoomukset luovutetaan Liikenne- ja viestintäministeriölle kampanjan
päättyessä syyskuussa.
Allekirjoita vetoomus netissä:
http://oikeusajaa.fi/allekirjoita-vetoomus/

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

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

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

