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JÄSENTIEDOTE 3/2019    4.3.2019 

Tässä tiedotteessa 

• SMOTOn vuosikokous – muistathan ilmoittautua 
• SMOTOn kerhokonferenssiin ovat tervetulleita kaikki motoristit 
• Tuoreimmat SMOTOn uutiset 
• Verestä Hyviä Muistoja -info liitteenä 

 

SMOTOn vuosikokous – muistathan ilmoittautua 

SMOTOn kevätkokous pidetään Hämeenlinnassa 16.3. – jäsenkerhojen ja 
henkilöjäsenten viimeinen ilmoittautumispäivä on 9.3.  

Tarkemmat tiedot on lähetetty kokouskutsussa. 

 

SMOTOn kerhokonferenssiin ovat tervetulleita kaikki 
motoristit 

SMOTO järjestää 
kerhokonferenssin 
Hämeenlinnassa lauantaina 
16.3. n. klo. 13.30. Paikka on 
Kerhoravintola Seiska. 
Tilaisuuteen ovat tervetulleita 
kaikki motoristit eli ei tarvitse 
olla SMOTOn henkilö- tai 
kerhojäsenkään! 

Tilaisuudessa ovat äänessä eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan 
puheenjohtaja Ari Jalonen sekä yksinyrittäjä ja motoristi Petri Suuronen, 
lue lisää tästä 

https://www.kerhoravintolaseiska.fi/
https://www.smoto.fi/wp-content/uploads/2019/02/Kutsu_kerhokonferenssi.pdf
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Paikalla ovat myös SMOTOn pj. Marja Kuosmanen sekä useita SMOTOn 
hallituslaisia joten tämä on samalla oiva tilaisuus tutustua heihin sekä 
samalla SMOTOn toimintaan. 

Ilmoittaudu 14.3. mennessä klikkaamalla tästä. 

Ennen kerhokonferenssia on mahdollisuus ruokailuun, hinta 
29€/ruokailija. 

Iltabileet järjestää Hämpy, katso tästä lisää. 

Paikanpäällä on myynnissä SMOTOn mp-arpoja ja voit halutessasi liittyä 
myös SMOTOn henkilöjäseneksi. 

 

SMOTOn jäsenedut videokoosteena 

SMOTOn jäsen – tsekkaa tältä videolta mistä kaikkialta saat 
jäsenkortillasi jäsenetuja! Katso video 
tästä: https://youtu.be/WcmvdG3rf8c 

Jäsenetuja tulee vuoden mittaan lisääkin, joten seuraa myös SMOTOn 
nettisivuja. 

Etkö vielä ole 
jäsen? 
Jäsenmaksu on 
vain 25€/vuosi ja 
nyt liittymällä 
osallistut myös 
Rukan ajopuvun 
arvontaan! Liity 
tästä: https://w
ww.smoto.fi/?p
age_id=158 

https://fi.surveymonkey.com/r/MNJQWNV
https://www.smoto.fi/wp-content/uploads/2019/02/Kutsu_H%C3%A4mpy.pdf
https://www.smoto.fi/?page_id=4372
https://www.smoto.fi/?page_id=158
https://youtu.be/WcmvdG3rf8c
https://www.smoto.fi/?page_id=158
https://www.smoto.fi/?page_id=158
https://www.smoto.fi/?page_id=158
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Tutkimus moottoripyöräilyn verotuksesta, päästöistä, 
sähkökäyttöisistä 2-pyöräisistä ja niiden 
palvelumalleista Suomessa 

SMOTO teki vuoden 2018 lopussa kyselyn moottoripyöräilyn 
verotuksesta, päästöistä, sähkökäyttöisistä 2-pyöräisistä ja niiden 
palvelumalleista Suomessa. Kyselyyn vastasi 1347 motoristia. 

Kyselyn tulokset voit ladata tästä linkistä. 

Seuraavassa on hiukan analysoitu kyselyn tuloksia ja verrattu niitä 
SMOTOn aiempiin kyselyihin. SMOTO on tehnyt kyselyitä eri aiheista 
säännöllisesti vuodesta 2016 alkaen. Kyselyt taustoittavat merkittävällä 
tavalla moottoripyöräilyä Suomessa ja niihin on viitattu jopa eri 
ministeriöiden lainvalmistelutyössä. Lue koko juttu tästä. 

 

Miksi motoristit tarvitsevat edunvalvontaa? 

Maailma on kovassa 
muutoksessa ja 
moottoripyöräily sen 
mukana. Kehitys on 
positiivinen asia, mutta 
ajoittain on syytä vilkuilla 
menneeseen 
ymmärtääkseen tulevaa. 
Moottoripyöräilyn saralla 
juuri nyt pitäisi sekä 
virkamiesten, 
lainlaatijoiden että 
harrastajakunnankin vilkuilla olan yli ja miettiä historiaa. 

https://www.smoto.fi/wp-content/uploads/2019/02/SMOTO-MP-verotus-2018.pdf
https://www.smoto.fi/?p=6802
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Sodan jälkeisessä Suomessa mopot ja moottoripyörät olivat 
välttämättömiä liikkumisvälineitä työ- ja asiointiliikenteessä. Kotimaiset 
valmistajat lobbasivat virkamiehiä, jotta markkinat saatiin haltuun. 
Kauppa kukoisti ja pyöriä tuotiin siinä määrin, mitä tuontiluvat antoivat 
myöten. Moottoroitu kaksipyöräinen piti yhteiskunnan pyörät 
pyörimässä. 

Lue koko juttu tästä 

 

Voita uusi moottoripyörä MP-arvalla! 

Arpoja on myynnissä vain 4000 kpl ja pääpalkintona on uusi 
moottoripyörä!  

Minkä pyörän sinä valitsisit? 

Katso tästä vaihtoehdot ja osta arpa! 

 

 

 

https://www.smoto.fi/?p=6778
https://www.smoto.fi/?page_id=4372
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SMOTO on mukana seuraavissa tapahtumissa: 

• Jyväskylän MP-näyttely 6.-7.4.2019 

• Hot Rod &Rock Show, Tampere 27.-28.4.2019 

• Kuopion MP-näyttely 4.-5.5.2019 

 

Jos et vielä ole jäsen, liity SMOTOon tästä  

 

Seuraa SMOTOa somessa ja pysy ajan tasalla 

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

 

 

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

 

Jäsenedut 
Muista että monia jäsenetuja voi käyttää myös talvella! Tsekkaa 
kaikki jäsenedut täältä https://www.smoto.fi/?page_id=127 
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