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JÄSENTIEDOTE 5/2018    27.7.2018 

 

Moottoripyöräarpojen viimeinen myyntipäivä on 1.8.!!! 

Nyt alkaa olemaan se 
aika, että moottori-
pyöräarvan ostaneiden 
jännitys nousee - soiko 
se puhelin 9.8...   

 

 

Katso pääpalkintojen vaihtoehdot ja muut huippupalkinnot tästä:  
https://www.smoto.fi/?page_id=4372 

 

 

 

 

Katso myös SMOTOn fiktiivinen  

lyhytelokuva arpavoittajasta TÄSTÄ 

  

 

 

https://www.smoto.fi/?page_id=4372
https://www.youtube.com/watch?v=NI9Dm67a87g&feature=youtu.be
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Tekemästämme selvityksestä käy ilmi, että 
pölynsidonta-ainetta käytetään motoristeille 
hengenvaarallisella tavalla – Mika Pellisen kaatuminen 
kuvaava 
Suomen Motoristit Ry. teki kesäkuussa 
2018 kyselyn pölynsidontaan käytetyn 
kalsiumkloridiliuoksen vaikutuksista 
moottoripyöriin. Keväällä uutisoitiin 
useista tapauksista, joissa ko. ainetta oli 
käytetty koko ajoradalla pelkän kadun 
reunan sijaan tai ainetta oli käytetty 
väärällä seossuhteella. 

 

Kyselyn tulokset olivat yllättäviä ja 
ongelman laajuuden tulisi herättää tien- 
ja kadunpitäjät huomioimaan myös moottoripyörät ja mopot. Kyselyyn 
vastanneista n. 50 kuljettajasta 10 kuljettajaa oli kaatunut ja 30 kuljettajaa joutunut 
vaaratilanteeseen aineen aiheuttaman liukkauden takia. Moottoripyörän kärsimien 
vahinkojen lisäksi 8 kuljettajaa ja 2 matkustajaa olivat saaneet onnettomuudessa 
henkilövahinkoja. Eli vahingot olivat kokonaisuudessaan kymmeniä, ellei satoja 
tuhansia euroja. Lue lisää: https://www.smoto.fi/?p=6184 

 

 

Tulevia tapahtumia: 
- SMOTOn syyskokous 13.10.2018, Paikka Scandic Forssa 

- Motoristiristeily 2.-3.11.2018 

Molemmista tulee lisätietoja lähempänä 

https://www.smoto.fi/?p=6184
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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 

 

 

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! 

 

  

 

 

Liittymislomake löytyy tästä klikkaamalla:  

 

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

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/SuomenMotoristitRy/
https://www.facebook.com/SuomenMotoristitRy/
https://www.instagram.com/suomenmotoristit/
mailto:webmaster@smoto.fi
http://www.fema-online.eu/website/
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Oletko intohimoinen hostellimatkaaja? Hae Vuoden 
hostellireissaajaksi 2019! 

Onko sinulla runsaasti kokemusta matkailusta ja hostelleissa yöpymisestä? Merkitsevätkö hostellit sinulle muutakin 

kuin halpaa majoitusta? Jos vastasit kyllä, kerro meille reissuistasi ja hae Vuoden hostellireissaajaksi 2019. 

Vuoden hostellireissaaja -kunnianimen saaja valitaan vuoden 2019 alussa yleisöäänien perusteella ja hänet palkitaan 

kunniakirjalla sekä VR:n 200 euron lahjakortilla. 

Lue lisää: https://hostellijarjesto.creamailer.fi/email/5b3de9685aeb8 

 

https://hostellijarjesto.creamailer.fi/email/5b3de9685aeb8

