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JÄSENTIEDOTE 4/2018    6.6.2018 

 

Merkkaa nyt jo kalenteriin nämä: 
- SMOTOn syyskokous 13.10.2018, Paikka Scandic Forssa 

- Motoristiristeily 2.-3.11.2018 

Molemmista tulee lisätietoja lähempänä 
 

Prätkällä töihin -päivä ja Suuri koeajopäivä 2018  
SMOTOlla on oma osasto Helsingin 
Messukeskuksella perjantaina 8.6. 
järjestettävässä koeajo- ja Prätkällä Töihin -
päivässä.  

Samoin SMOTOn edustajat löytyvät Turun 
koeajopäivänä, torstaina 7.6., H-D Turun 
osastolta. 

Poikkea jutulla tai vaikka 
moottoripyöräarpakaupoilla!  

 

SMOTOn Prätkällä töihin -
video kertoo, että miksi prätkällä 

todellakin kannattaa ajaa töihin, tsekkaa 
tästä: https://youtu.be/0gyKNnMd9rY 

 

 

Lue lisää tapahtumista TÄSTÄ 

https://youtu.be/0gyKNnMd9rY
https://moottoripyorienkoeajopaiva.messukeskus.com/
https://youtu.be/0gyKNnMd9rY
https://youtu.be/0gyKNnMd9rY
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Pölynsidontaan käytettävä kemikaali aiheuttaa väärin 

käytettynä onnettomuuksia – osallistu kyselyyn 

Kaupungit levittävät keväisin kaduilleen 

pölynsidontaan tarkoitettua 

kalsiumkloridiliuosta. Jo monena 

peräkkäisenä vuotena se on aiheuttanut 

kaatumisia ja loukkaantumisia eri puolella 

Suomea. Ja vielä enemmän läheltä piti -

tilanteita. Kalsiumkloridiliuos on oikein 

käytettynä ongelmatonta, mutta väärä 

seossuhde tekee kaduista luistinratoja. Aine 

toimitetaan 32 prosenttisena liuoksena ja 

liukkauden estämiseksi se pitää laimentaa 5 - 10 prosenttiseksi. 

Näin ei ilmeisesti kuitenkaan joka paikassa osata toimia, vaan tankeista levitetään 

kaduille liian voimakasta liuosta. Tänä keväänä uutisia kaatumisista ja 

loukkaantumisista on kuulunut erimerkiksi Oulusta, pääkaupunkiseudulla ongelmia 

on ollut useina peräkkäisinä vuosina. 

Haluamme kartoittaa kuinka vakava tilanne on ja saada jonkinlaisen kokonaiskuvan. 

Tarkoituksena on taas kerran aloittaa keskustelu aiheesta katujen huollosta 

vastaavien kanssa ja kokonaistilanteen hahmottaminen auttaa siinä. 

Eli jos olet sattunut tilanteeseen, jossa kyseinen aine on aiheuttanut ongelmia, niin 

vastaatko oheisiin kysymyksiin. Pääasiassa kartoitamme tämän kevään tilannetta, 

mutta voit myös kertoa aikaisemmista tapauksista. 

Tästä kyselyyn: https://fi.surveymonkey.com/r/SMOTO_polynsidonta_2018      

Kysely sulkeutuu 15.6.  

https://fi.surveymonkey.com/r/SMOTO_polynsidonta_2018
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Liikenneturvan seminaari: Turvallisuus ja motoristin 
tulevaisuus puntarissa 

Liikenneturva järjesti 15. toukokuuta Helsingissä ”Näe motoristi liikenteessä – 
katse tulevaisuuteen” -seminaarin, jossa luennoitiin ja keskusteltiin 
moottoripyöräilijän ja liikenteen turvallisuudesta sekä moottoripyöräilyn 
tulevaisuudesta. Lopuksi tilaisuudessa oli paneeli, jossa mukana oli myös 
SMOTOn edustaja. 

Seminaarin avaaja, Liikenneturvan 
kuljettajien jatkokoulutuksesta 
vastaava Toni Vuoristo totesi, että 
suomalainen liikenne sijoittuu sijalle 
11, kun tutkitaan kaikkien 
liikennekuolemien määrää 
suhteutettuna asukaslukuun, mutta 
moottoripyörien ja mopoilijoiden 
kuolleisuudessa sijoitus on 
kolmanneksi paras. Vuonna 2017 
kuoli vain 12 motoristia liikenteessä, 
joten kehitys menee oikeaan 
suuntaan. 

Lue lisää: https://www.smoto.fi/?p=6106 

Liikenneturvan sivuilta löytyvät seminaarin esitykset sekä sen tallenne: 
https://www.liikenneturva.fi/fi/osio/etusivu/katso-tallenne-liikenneturvan-
moottoripyoraseminaari-ti-155 

 
 

https://www.smoto.fi/?p=6106
https://www.liikenneturva.fi/fi/osio/etusivu/katso-tallenne-liikenneturvan-moottoripyoraseminaari-ti-155
https://www.liikenneturva.fi/fi/osio/etusivu/katso-tallenne-liikenneturvan-moottoripyoraseminaari-ti-155
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Oletko lähdössä Eurooppaan moottoripyörällä? Tutustu 
ensin tähän 

Jo naapurimaidemme 
moottoripyöräilyä koskevissa 
säännöissä on eroja. Esim. 
Norjassa saat käyttää 
bussikaistaa ja splittailla 
ruuhkassa. Saksassa ei saa 
ohittaa moottoritien ruuhkaa 
pientareen kautta.  

 

Lue lisää: 
https://www.smoto.fi/?p=6001 

 

 

 

FEMAn nettisivuilta löydät Euroopan viimeisimmät 
kuulumiset: http://www.fema-online.eu/website/ 

 

 

 

 

 

 

https://www.smoto.fi/?p=6001
http://www.fema-online.eu/website/
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SMOTO selvitti: Suomen tiestön huono kunto tuottaa 
vaaratilanteita ja onnettomuuksia motoristeille 

Suomen Motoristit ry. (SMOTO) toteutti vuonna 2017 jäsenistönsä keskuudessa 
kyselyn suomalaisten teiden tilasta, ja siitä selvisi, että se on parhaimmillaankin 
vain keskinkertainen. Tieluokituksen laskiessa myös huonon kunnon tuottamat 
riskit kasvavat huolestuttavasti. Osa suomalaisista motoristeista välttelee 
tiettyjä teitä niiden huonon kunnon vuoksi 

Tieluokitusten mukaan purettuna motoristit olivat sitä mieltä, että siinä missä 
valtatiet ja kantatiet ovat kunnoltaan parhaimmillaankin vain keskinkertaisia, 
seututeitten osalta kunto tippuu välttävään ja yhdysteitten kunto lähenee surkeaa. 

Tiestön huonon kunnon takia 
joka neljäs motoristi oli 
joutunut vaaratilanteeseen 
valta- ja kantateillä, mutta 
osuus yhdysteillä oli jo 60 % ja 
seututeilläkin 49 prosenttia. 

Suurimpia vaaratilanteiden 
aiheuttajia olivat erilaiset urat 
ja kuopat, kuten pitkittäinen 
ura tiessä, kuoppa, ura tai 
halkeama, kohouma tai patti. 
Myös tiellä olevat 
pikipaikkaukset, liukkaat 
tiemerkinnät ja tielle noussut sora olivat merkittäviä riskitekijöitä jyrsittyjä uria 
unohtamatta. 

Lue lisää: https://www.smoto.fi/?p=5991 

 

https://www.smoto.fi/?p=5991
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SMOTOn 
moottoripyöräarpajaiset  
Tästä arpakaupoille: 
https://www.smoto.fi/?page_id=1178 
 

Vain 4000 arpaa. 
Joku voittaa uuden moottoripyörän. 
Lisäksi paljon arvokkaita 
oheispalkintoja!  
 
Pääpalkinnon voittaja valitsee näistä: 
 

Aprilia Dorsoduro 900 cc vm. 2018 
Aprilia Shiver 900 cc vm. 2018 

Honda 500 Rebel, vm.2018 
Honda CB650F, vm. 2018 
Honda NC750X DCT, vm. 2018 
Honda CB1000R, vm. 2018 

Harley-Davidson Street Rod 2018 
Harley-Davidson Iron 883 2018 
Harley-Davidson Forty-Eight 2018 
Harley-Davidson 1200 Custom 2018 
Harley-Davidson Roadster 2018 
Harley-Davidson Superlow 1200T 2018 
Harley-Davidson Superlow 2018 

Yamaha MT-07, vm. 2018 
Yamaha MT-09, vm. 2018 
Yamaha Tracer 700, vm. 2018 

Suzuki GSX-S1000FA, vm. 2018 
Suzuki GSX-S1000A, vm. 2018 
Suzuki GSX-S750A, vm. 2018 
Suzuki SV650A, vm. 2018 
Suzuki DL1000XA, vm. 2018 
Suzuki DL650XA, vm. 2018 

MotoGuzzi V9 Bobber, vm. 2018 

Lisäksi paljon mahtavia oheispalkintoja: 

• 3 kpl Falck tieturva 
• 2 kpl Sappeen päivälippu kahdelle 
• 1 kpl Kylpylähotelli Rauhalahden kylpylälahjakortti 
• 1 kpl Nallikari Lomakylän Poiju Villa -
majoituslahjakortti 
• 1 kpl Kylpylähotelli Summassaari kylpylälahjakortti 
• 4 kpl Kopteri-lehden vuosikerta 
• 1 kpl Superbikers.fi 100€ lahjakortti 
• 2 kpl Omenahotellin majoituslahjakortti 
• 1 kpl Kalajoen kylpylähotellin kylpylälahjakortti 

• 1 kpl Silja Linen Risteilylahjakortti Helsinki-Tallinna-
Helsinki DeLuxe-luokassa 
• 1 kpl Finlandia Hotels hotelliyö kahdelle 
viikonloppuna sisältäen aamiaiset 
• 1 kpl Haapasaaren Lomakylän kahden yön majoitus 
kahdelle hengelle 
• 1 kpl Repullinen Yamalube Care Line -tuotteita 
• 2 kpl BMW moottoripyöräkerhon 
ajoharjoittelukurssi 
• 2 kpl Touring Finland MK:n MPEAK-kurssi 

https://www.smoto.fi/?page_id=1178
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SMOTOn jäsenedut  

Koska raha ei kasva puussa, niin sitä kannattaa säästää ja oiva 
tapa siihen on käyttää SMOTOn jäsenetuja! 

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

 

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

 

SMOTOn jäsenet saavat 
hostellijärjestön hostelleista 
10% alennuksen.  

Lukaise uusin hostellijärjestön tiedote, sieltä löytyy mm. reittejä ja hostelleja 
motoristeille sekä harrikkapariskunnan leppoisa järjestöreissausmatka. Tästä 
tiedotteeseen: https://hostellijarjesto.creamailer.fi/email/5b02aa983a9f0 

 

 

http://www.smoto.fi/?page_id=127
https://hostellijarjesto.creamailer.fi/email/5b02aa983a9f0
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Easy Park tarjoaa SMOTOn jäsenille alennuskoodin 
pysäköintiin. 
EasyPark on ensimmäinen pysäkkisi 

matkalla minne tahansa. Liity yli 

kahden miljoonan tyytyväisen 

käyttäjän joukkoon niin huomaat, 

miksi olemme nopein ja helpoin tapa 

hallinnoida pysäköintiä. Et tarvitse 

kolikoita, käteistä tai 

pysäköintiautomaatteja. Me 

huolehdimme pysäköinnistä, jotta sinä 

voit keskittyä tekemään omia juttujasi. 
 

Lataa EasyPark-sovellus ja käytä SMOTOn tarjoamaa alennuskoodia saadaksesi 

4 euroa käytettäväksi pysäköintiin! 

Noudata seuraavia ohjeita lunastaaksesi promokoodin: 

1. Lataa EasyPark sovelluskaupasta 

2. Rekisteröidy palveluun ja lisää maksutapa 

3. Syötä promokoodi Smoto sovellukseen. Koodi syötettävä 08.06.-31.08. 

välillä 

4. Saat 4€ käytettäväksi pysäköintiin 
 

Käyttöehdot 

Jotta voit lunastaa tarjouksen, sinun tulee olla uusi EasyPark-käyttäjä: promokoodin voit lunastaa ainoastaan 

ennen ensimmäistä pysäköintitapahtumaa. Koodi toimii Suomessa, joten sinun täytyy rekisteröityä käyttäen 

suomalaista puhelinnumeroa. 

Pysäköintikrediitti on promootiotarkoituksessa luovutettu kuponki, jota ei voi vaihtaa käteiseksi ja joka täytyy 

käyttää 30 päivän sisällä lunastuksesta. 

EasyPark pidättää oikeudet sulkea EasyPark-tilin tai poistaa pysäköintikrediitin, mikäli EasyPark havaitsee 

väärenneltyä, petollista tai EasyParkin yleisten ehtojen vastaista toimintaa. 
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Verta pakkiin hallitusti – kampanjamuistutus ja kuvia 
tapahtumista 
 

SMOTOn 21. verikampanja on vauhdissa ajalla 1.2. – 28.10.2018. Luovutusten lisäksi 
toivotaan saatavan myös uusia luovuttajia, joita Veripalvelu tarvitsee vuosittain 30 
000.  Erityisesti O- eli ns. hätäveren omaavia henkilöitä tarvitaan. Lisäksi toivotaan 
lisää liittyjiä Kantasolurekisteriin – rekrytoikaa uusia liittyjiä sinnekin. Lisätiedot 
kampanjasta tästä 

Em. linkistä löytyy myös vuoden 2017 kampanjatulokset, jossa tarinaa Johanna 
Lumpeesta, Jokioisten Moottoripyöräilijät ry JMP:n verivastaava, joka joutui 
siirtymään luovuttajasta saajaksi ja onneksi hänelle löytyi myös kantasoluja. 
Veripalvelu teki myöhemmin vielä oman artikkelinsa, joka löytyy tästä. 

Katso kuvat ja lue lisää tästä: https://www.smoto.fi/?p=6120 

 

https://www.smoto.fi/wp-content/uploads/2018/02/SMOTOn_Verikampanja-2018_ja_veritulokset-2017.pdf
https://www.veripalvelu.fi/veripalvelu/tarinat/johanna-lumme-sai-apua-luovuttajilta
https://www.smoto.fi/?p=6120


 

 

 

     10 (10)  

 
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 

 

Eikö motoristikamusi kuulu vielä SMOTOon?  

Kerro edunvalvonnasta 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.  

 

SMOTO on myös Instagramissa! https://www.instagram.com/suomenmotoristit/  

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

Liittymislomake löytyy tästä klikkaamalla:  

 

https://www.facebook.com/SuomenMotoristitRy/
https://www.facebook.com/SuomenMotoristitRy/
https://www.instagram.com/suomenmotoristit/
mailto:webmaster@smoto.fi

