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JÄSENTIEDOTE 1/2018    26.1.2018 

 

SMOTO on mukana Helsingin 
Moottoripyörämessuilla! 
Löydät meidät osastolta 6G70. 

 

Osastolla on koko messujen ajan SMOTOn 
hallituslaisia, joten se on hyvä paikka käydä 
tutustumassa ja kyselemässä viimeisimmät 
edunvalvonnan tuulet. Tai kertomassa mikä ehkä 
huolettaa tai mitä toivoisit SMOTOn tekevän. 

Tai tule vaan moikkaamaan ja jutustelemaan vaikka 
tulevan ajokauden suunnitelmista. 

 

Osallistu messuarvontoihin SMOTOn osastolla: 

- 5 kpl Eckerö Linen risteilylahjakortteja  

- Jukka-Tukun lahjakortti (30€) ja pipoja 
(10 kpl) - Jukka-Tukku Oy pukee teidät 
päästä varpaisiin! 

- 1 kpl Silja Linen risteilylahjakortti, 2 hlö 
Tallinnan risteily Deluxe-luokassa  

 

Palkinnot arvotaan sunnuntaina hieman ennen messujen 
sulkeutumista. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti 
ja sovitaan palkinnon toimittamisesta. 

 

 

https://www.eckeroline.fi/


 

 

 

     2 (7)  

 
Suomen Motoristit ry (SMOTO) 
Kuusimäenkatu 21 
33560 Tampere 

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 

 

Moottoripyöräarpojen kauppa käynnistyy messuilla – muista, että arpoja on vain 
4000 kpl ja jollain niistä voittaa tuliterän prätkän, arvoltaan jopa n. 18 000 euroa. 
Lisäksi on risteilylahjakortti, kylpyläviikonloppuja ja monia muita hyviä 
oheispalkintoja. Arpa maksaa 10 EUR.  

Katso tästä voittopyörien kuvat, oheispalkintoluettelo ym: 
https://www.smoto.fi/?page_id=4372  

Samalla sivulla alkaa arpojen nettimyynti 2.2.2018. 

 
SMOTOn osastolla on myös näiden edustajat tavattavissa: 

- MoTukka – motoristin kriisitukipalvelu http://motukka.fi/ 
- Verta Pakkiin verenluovutuskamppanja  
- MKKV eli Motoristit Koulukiusaamista Vastaan (la ja su) https://mkkv.fi/ 

 
Jaamme osastolla myös SMOTO-tarroja 
jäsenillemme.  
Nähdään messuilla!! 

 

 

 

Rukka tarjoaa SMOTOn 
jäsenille messuosastollaan 
jäsenkorttia näyttämällä 
kuvan Rukka Kalle-takin 
hintaan 79€ (svh 159€). Etu 
käytettävissä vain kerran.  
 
Uusille jäsenille 50€:n 
alennus 300 euron 
kertaostoksesta (loppusummasta) kuponkia vastaan. Etu käytettävissä vain kerran. 
Tarjouksia ei voi yhdistää.  

https://www.smoto.fi/?page_id=4372
http://motukka.fi/
https://mkkv.fi/
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SMOTOn hallitus vahvistui 1.1.2018 syyskokouksessa 
valituilla uusilla jäsenillä. 
 

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa 13.1. valittiin myös heille vastuualueet, tässä 
he ovat, vastuualue nimen perässä: 

- Merja Lehto, jäsenpalvelujohtaja, sihteeri 

- Jussi Katajainen, edunvalvontajohtaja – kansainväliset asiat, FEMA delegaatti 

- Antti Kemppainen, kehitysjohtaja 

Koko hallitus löytyy tästä: https://www.smoto.fi/?page_id=70 

 

 

Ruotsalaisten motoristien edunvalvonta toi tulosta: 
hallitus tukee rahallisesti sähkömoottoripyörän 
hankintaa 

Ruotsin hallitus päätti tukea taloudellisesti henkilöitä, jotka ostavat 
sähköpolkupyörän, -mopedin tai -moottoripyörän. Säännöt hallituksen 
”sähköiselle tuelle” ovat valmiina. Tulevan kolmen vuoden aikana tuen suuruus 
on vuosittain 35 miljoonaa euroa jaettavaksi sähkömoottoripyörän, -mopedin 
tai sähköpolkupyörän ostajien kesken.  

Lainsäädäntö astuu voimaan 1. helmikuuta 2018. Tuen suuruus on maksimissaan 
1000 euroa per ajoneuvo ja sen voi saada vain kerran per henkilö. 

Kun Ruotsin hallitus esitti asiaa ensi kerran, moottoripyöriä ei oltu huomioitu 
ehdotuksessa. Ruotsalainen FEMA:n, Euroopan laajuisen motoristien kattojärjestön 
Federation of Motorcycle Associationsin jäsen SMC eli Sveriges MotorCyklister otti 
yhteyttä ministeriöön ja lähetti tälle ehdotuksen, joka sisälsi myös sähköiset 

https://www.smoto.fi/?page_id=70
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moottoripyörät. SMC:n yhteydenotto toi tuloksia. Kun hallitus 15.12. antoi tiedon 
sähköisten kevyiden ajoneuvojen tuesta, niin se sisälsi myös sähkömoottoripyörät. 

SMC:lle edunvalvontaan liittynyt ehdotus oli menestys. 

Lue lisää: https://www.smoto.fi/?p=5511 

 

VT19 väärin tehdyt urat sen kuin syvenevät ja liikenteen 
riskit kasvavat – korjaukset edelleen tekemättä 

SMOTO on seurannut valtatielle 19 virheellisesti jyrsittyjen tärinäraitojen 
korjaamattomuutta todella huolestuneena ja ihmetellen, miten kauan 
korjaaminen kestää. Selvitimme asian taustoja Liikennevirastosta sekä ELY-
keskuksesta. Kysyimme myös vakuutusyhtiön kantaa mahdollisten 
onnettomuuksien korvausvastuiden suhteen. Hämmästelemme myös sitä, ettei 
SMOTOn vuonna 2012 siniaaltojyrsinnän haitoista kertovaa kannanottoa ole 
huomioitu. 

Kyse on Alahärmän kohdalle uuteen 
päällysteeseen jyrsityistä siniaaltotyyppisistä eli 
pituussuuntaisista tärinäraidoista, joita on osin 
jyrsitty liian syvälle. Pohjanmaan ELY-keskuksen 
mukaan urakoitsija on korjannut virheitä 
nauhamenetelmällä noin kymmenestä kohdasta. 

MC Club Härmän puheenjohtajan Asko Peltolan 
28.12. lähettämän kuvan ja tietojen perusteella 
kyseinen kohta on edelleen korjaamatta. 

Lue lisää: https://www.smoto.fi/?p=5567 

https://www.smoto.fi/?p=5511
https://www.smoto.fi/?p=5567
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SMOTO on mukana seuraavissa tapahtumissa: 
- MP18 messut Helsingissä 2.-4.2.2018 

o Ja muistathan: sieltä alkaa perinteisesti moottoripyöräarpojen myynti! 

o Verta Pakkiin -verenluovutuskamppanja alkaa Helsingin messuilta 

- Motor Show Pori 3.-4.3.2018 

- Jyväskylän MP-näyttely 7.-8.4.2018 

- Hot Rod & Rock Show, Tampere, 14.-15.4.2018 

- Kuopion MP-näyttely 21.-22.4.2018 

 

SMOTOn kevätkokous ja kerhokonferenssi pidetään 
Seinäjoella 24.3.2018. Lisätietoja lähempänä. 

 

Kerhot voivat tilata 
Hymyilevän Motoristin 
Kevätpäivän 2018 lehtiä 
MP18-messuosastoilleen 
jaettavaksi ja jaettavaksi 
jäsenilleen. Yhteyshenkilö 
Marja Suominen, 
marja.suominen@smoto.fi 

Kts myös: http://www.hymyilevamotoristi.fi 

 

 

 

 

http://www.hymyilevamotoristi.fi/
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SMOTOn jäsenedut  

Muistathan, että ne ovat käytössäsi ympäri 
vuoden, mm. alennuksina majoituksista. 

Jäsenetulista on päivitetty ja SMOTO 
neuvottelee aktiivisesti uusia jäsenetuja 
ympäri vuoden. 

 

Kaikki jäsenedut: http://www.smoto.fi/?page_id=127 

 

 

Tallink Silja tiedottaa kerhoja jäseneduista: 

Alennuksia yli 10 hlö ryhmille!!  

Kysy lisää! Asiakasnumero 5433 

Harri Jylhävuori 

harri.jylhavuori@tallinksilja.com  

p. 0400-760830 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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! Ja se henkilöjäsenmaksuhan on vain 25 euroa 
vuonna 2018 niin uusilta kuin vanhoiltakin jäseniltä! 

 

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.  

 

Arvomme MP18-messujen jälkeen kaikkien 

SMOTOn Facebook sivuista tykänneiden kesken 
kaksi Eckerö Linen risteilylahjakorttia, 2 hlö A-
hytti Helsinki-Tallinna-Helsinki. Joten kutsu 
kaverisikin tykkäämään – voitte päästä laivalle!!  

 

Osoitteen, puhelinnumeron tai sähköpostiosoitteen muutokset voi ilmoittaa: 
webmaster@smoto.fi 

https://www.facebook.com/SuomenMotoristitRy/
https://www.facebook.com/SuomenMotoristitRy/
https://www.eckeroline.fi/

