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1. Eurooppalaisten moottoripyöräilijöiden edunvalvontakokous Orivedellä:
”Moottoripyöräily on ratkaisu eikä ongelma?”
FEMA eli Federal of European Motorcycle Association, eurooppalaisten kansallisten
moottoripyöräorganisaatioiden liitto, piti kevätkokouksensa SMOTOn vieraan Orivedellä.
Paikalla oli FEMA:n komitea, joka kokoontuu kolme kertaa vuodessa aina eri jäsenmaassa. Tällä
kertaa isännöintiä hoiti Suomi ja Suomen Motoristit, SMOTO ry sekä MP69. FEMA perustettiin
aikanaan ajamaan kaikkien eurooppalaisten moottoripyöräilijöiden etua.
FEMAlla on hyvät yhteydet ja kontaktit EU:n toimielimiin sekä vaikuttajiin. Se pitää aktiivista
yhteyttä myös muihin moottoripyöräilyä edustaviin organisaatioihin ja on saavuttanut merkittäviä
tuloksia motoristien edunvalvontatyössä. Ilman sen aktiivisuutta moottoripyöräilyharrastus olisi
surkeassa jamassa Euroopassa.
FEMA:n kokouksen tämänvuotisella listalla olivat mm. älyliikenne sekä moottoripyöräiljän suojaasuun liittyvä standardointi sekä sen mahdollisesti moottoripyöräilijöille aiheuttamat ongelmat.
FEMA:n pääsihteeri Dolf Willinger toi esille myös sen, että moottoripyöräily pitää pitää kaikin
mahdollisin keinoin liikkumisen vaihtoehtona myös tulevaisuudessa.
Aiheesta lisää sivustollamme.
2. Ajokautta ja SMOTOn arpoja vielä jäljellä - nyt on loppukirin aika
Ajokautta - ja SMOTOn arpojakin - on vielä jäljellä! Nyt on loppukirin aika, ehdit / ehditte hyvinkin
myydä arpoja ja mahdollisesti voittaa parhaan myyjän palkinnon! Arpaniput tilataan
arpavastaavalta (Kirsti Salakari, 040-720 9568, arpa@smoto.fi), toimitus kirjattuna kirjeenä (tai
nouto Porista) ja myös palautus kirjattuna kirjeenä. Valmiiksi maksetun palautuskuoren saa
halutessaan arpojen mukana. Arpojen myyntiaika loppuu 4.8.16.
Voittopyörän luovutus tapahtuu Imatranajoissa 21.8. ennen kilpailuerien alkua, eli n. 12.00 - 13.00
3. Motoristiristeily tulossa - muistathan ilmoittautua ajoissa
SMOTOn Motoristiristeily 2016 järjestetään 5. - 6.11. Siitä myös lisätietoja sivuillamme. Risteilyn
myyntiaika on 25.7. - 26.9., ja sille on tarjolla rajallinen määrä paikkoja. Varaukset ainoastaan
sähköpostiosoitteen kalevi.kankaansyrja@smoto.fi kautta. Sp-osoite avautuu käyttöön 25.7.
alkaen.

4. SMOTO myöntää tukea moottoripyöräkerhoille turvallisuuskoulutuksen järjestelyihin
SMOTO tukee kevätkokousten päätösten mukaisesti suomalaisia moottoripyöräkerhoja ja
-yhdistyksiä moottoripyöräilyn turvallisuutta ja ajotaitoja parantavien koulutusten kustannuksissa.
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Kustannuksia korvataan vapaamuotoisen hakemuksen perusteella.
Hakemuksessa tulee olla:
- hakijan tiedot ja yhteyshenkilö (kerhon/yhdistyksen nimi ja osoite, yhteyshenkilön nimi, puhelin ja
sähköpostiosoite)
- lyhyt ja selkeä kuvaus koulutustapahtumasta ja koulutuksen tavoitteesta
- tapahtuman budjetti ja sen yhteydessä esitettynä tuen määrä ja käyttökohde
Hakemus tulee toimittaa sähköpostin liitetiedostona (pdf) osoitteeseen harri.forsberg@smoto.fi.
Hakija voi itse päättää, hakeeko tukea ennakkoon vai vasta koulutustapahtuman jälkeen.
SMOTOn hallitus käsittelee hakemukset saapumisjärjestyksessä ja myöntää tukea budjetoituun
4.500 € kokonaissummaan saakka harkintansa mukaan. Kokonaissumma jaetaan useammalle
tapahtumalle.
Päätöksistä ei voi valittaa.
Hyväksytyt tuet maksetaan hakijalle tapahtuman jälkeen suunniteltujen kulujen toteutumista
osoittavia kuitteja vastaan.
Lisätiedot ja tarkentavat kysymykset sähköpostilla osoitteeseen harri.forsberg@smoto.fi.
5. Linkkejä juttuihin ja uutisiin
SMOTOn Motoristiristeily 2016
Taukokatos motoristeille Turun satamaan
FEMA:n sivustolta löydät moottoripyörien takaisinkutsut Euroopanlaajuisesti
Tienvarsimainonta vapautuu – kerhot voivat mainostaa kokoontumisajoja vapaammin
Ranskassa rajoituksia moottoripyörien käytöstä kaupungeissa, Saksassa suljettuja teitä
Kannattaa myös piipahtaa SMOTOn Facebook-sivulla katsomassa mitä kaikkea sinne on päivitetty.
Linkki sinne tässä.
6. SMOTOn jäsenedut
SMOTOn jäsenetuja on päivitetty, linkki jäsenetusivulle tässä.
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7. MP-edunvalvontarahaston ehdotukset tultava heinäkuun loppun mennessä

Suomen Motoristit ry:n syyskokous päätti toissavuonna perustaa MP-edunvalvontarahaston.
Rahaston tarkoituksena on kerätä varoja ja palkita SMOTOn jäsenkerhoja merkittävästä
moottoripyöräilyn hyväksi tehdystä edunvalvontatyöstä. Palkinto on vuosittainen, se voidaan jättää
jakamatta tai se voidaan erityisistä syistä jakaa useammalle jäsenkerholle.
Ehdotukset palkittavasta kerhosta tulee tehdä hallitukselle kuluvan vuoden heinäkuun loppuun
mennessä
Hallitus esittää yhdistyksen syyskokoukselle valitsemansa jäsenkerhon palkittavaksi ja tekee
esityksen jaettavasta palkintosummasta. Yhdistyksen syyskokous päättää palkitsemisesta,
palkinnon saajasta ja palkinnon määrästä.
MP-edunvalvontarahaston säännöt ovat osoitteessa http://www.smoto.fi/wp-content/uploads/
2014/03/2014-MP-Edunvalvontarahasto.pdf

