FEMAN KEVÄTKOKOUS
Suomen Motoristit Ry:n edustajat Juha Liesilinna ja Jani Immonen olivat 31.5.2014 The Federation
of European Motorcyclists' Associations:in kevätkokouksessa Reykjavikissa.
FEMA pitää kokouksia vuorotellen kaikissa jäsenmaissaan.
Kokouksessa oli esillä monia motoristien edunvalvontaan liittyviä asioita.
Esillä oli esim. FEMAn kyky seurata uusia hankkeita esim. EU-tasolla ja reagoida niihin joustavasti,
nopeasti.
FEMAn järjestöllistä rakennetta kehitetään.
Järjestön puheenjohtaja ei edusta oman maansa paikallista organisaatiota, vaan on aina kaikessa
FEMAn ”ääni” ja edustaja.
FEMAn sääntöihin tehtiin pieniä muutoksia. Esim. hallituksessa voidaan toteuttaa joustavaa
kokoonpanoa, kulloisen tarpeen mukaan.
SMOTOn äänimäärä säilyy FEMAn kokouksissa ennallaan, vaikka pienten jäsenmaiden lukumäärä
kasvaa (balttianmaat).
FEMAn toimitiloihin ollaan tekemässä muutoksia. Yleiseurooppalainen lama ajaa karsimaan
kustannuksia ja esim. hakeutumaan halvempiin tiloihin Brysselissä.
Kaikki mahdolliset säästökohteet käydään läpi.
Näistä toimenpiteistä tiedotetaan vasta, kun asioihin on saatu varmuus.
FEMAssa ollaan huolissaan ajokorttidirektiivistä ja sen toimimattomuudesta Euroopan tasolla.
FEMA esittää, että olisi luotava järjestelmä joka mahdollistaisi harjoittelun ja opetusmahdollisuuden
halvemmalla ja laadukkaammin kuin nykyinen järjestelmä antaa mahdollisuuden.
Selvitys asiasta toimitetaan tämän vuoden aikana TRANiin ja MEP:lle Brysseliin.
Lisäksi FEMAssa kannetaan huolta Euroopan tasolla MP -katsastusdirektiivistä.
Monelle jäsenmaalle on tulossa edunvalvontatyötä ennen vuotta 2022, jolloin 5-vuoden
tarkkailujakso loppuu.
Edunvalvonnassa olevista asioista suurimpia on moottoripyöräilijöitä koskettava EU-tasoinen
säädösluonnos /-ehdotus, joka säätelisi moottoripyörien huoltoa siten, että huollot pitäisi tehdä
merkkihuollossa ja todennettava moottoripyörän kunto tietokoneella, autojen tapaan.
Säännökset tiputtaisivat pienet MP korjaamot pois markkinoilta laitteiden ja järjestelmien kalleuden
takia. Tämän ehdotuksen yhteydessä on FEMA nostanut esille sen, että moottoripyörien omistajien
tulisi saada tietoonsa moottoripyörien tietokannat siten, että kotona tehdyt huollot ja korjaukset
olisivat mahdollisia.
Lisäksi moottoripyöräilyvarusteiden varusteisiin ollaan CENin toimesta tekemässä standardia ja
normitusta siten, että ajovarusteiden tulisi täyttää tietyt minimi vaatimukset.
Varustevalmistajat saisivat hyväksynnät tehtyään kalliit kokeet hyväksytyissä kaupallisesti

toimivissa tutkimuslaitoksissa.
Tämä muutos lisäisi turvallisuutta, mutta nostaisi varusteiden hintaa.

OTA KANTAA TIELIIKENNELAIN UUDISTUSHAKKEESEEN
Trafi tarjoaa mahdollisuutta ottaa kantaa tieliikennelain uudistushankkeen mopoja ja
moottoripyöriä koskeviin säännöksiin. Aihe tulee kommentoitavaksi 25.6. alkaen.
Lisää osoitteessa: https://www.otakantaa.fi/fiFI/Selaa_hankkeita/Tieliikennelain_kokonaisuudistus_liikennesaannot#.U5mAYt0I0sY.facebook

SMOTO JALKAUTUU KENTÄLLE
Edunvalvonta on hiljaista puurtamista taustalla. Vaikuttamista lainsäädäntötyöhön jne. Siksi monen
jäsenen on vaikea mieltää SMOTO ja sen rooli moottoripyöräilyssä.
SMOTO:n hallitus on päättänyt tammikuun alussa, että pyrimme vuoden mittaan käymään kaikissa
jäsenkerhoissa esittelemässä toimintaamme.
Jos koet tarvetta nähdä ja tutustua SMOTO:n toimintaa, niin kutsu meidät viettämään iltaa
kanssanne. Teemalla SMOTO tutuksi kaikille motoristeille.
Myös useamman kerhon yhteiset tilaisuudet tulevat kyseeseen.
Jos tunnet ja tiedät kerhoja tai henkilöitä, jotka eivät ole SMOTO:n jäseniä, anna meille vinkki tai
pyydä mukaan SMOTO-iltaan. Tällainen infopitoinen tilaisuus voidaan pitää myös esim. kerhojen
vuosikokouksen, kerhoillan tai muuhun kerhon tapahtumaan yhteydessä.
Lisätietoja antaa ja yhteenotot osoitteeseen jyrki.karuaho@smoto.fi
Kaipaamme palautetta kentältä. Etenkin siitä, miten voisimme olla jäsenistön toiminnan tukena.

HAEMME TYÖNTEKIJÖITÄ TALKOISIIN
Haemme joukkoomme useita monen alan osaajaa. Jos tunnet halua ja kykyä auttaa suomalaisten
motoristien asiaa niin ota yhteyttä osoitteeseen jyrki.karuaho@smoto.fi
LAKIMIES – INSINÖÖRI
Lainsäädäntötyöhön liittyvien lausuntojen selvittämiseen ja tekemiseen lisävoimaa.
Tehtävässä olisi hyvä omata faktatietoa moottoripyöriin liittyvästä tekniikasta tai lainsäädännöstä.
Tehtävässä tulee lukea ja muodostaa kuva lausuntopyyntöihin sekä selkokielellä viestittää se
eteenpäin. Auttaa SMOTOn hallitusta lausuntojen kirjoittamisessa jne.
Tästä tehtävästä lisätietoja antaa jouni.heikola@smoto.fi

MUUTOKSIA SUOMEN MOTORISTIT RY ORGANISAATIOSSA
Pekka Lankinen on pyytänyt eroa 16.5.2014 SMOTOn hallituksen jäsenyydestä.
Suomen Motoristit ry:n hallitus on 18.5.2014 pitämässään kokouksessa hyväksynyt eron.
Tapahtumavastaavan tehtäviä loppuvuoden aikana hoitaa Jani Immonen.

GRAAFFINEN OHJEISTUS KERHOILLE
SMOTOn hallitus on nähnyt tarpeelliseksi tehdä jäsenkerhoille graafisen ohjeistuksen jolla
helpotetaan kerhojen työtä, sekä yhtenäistetään SMOTOn näkymistä julkisuudessa.
Ohjeistus löytyy osoitteesta http://www.smoto.fi/?page_id=1757

SMOTO PAITOJEN TILAAMINEN
SMOTOn hallitus on päättänyt lopettaa web-kaupan, sen vähäisen käytön johdosta.
Ajatusta web-kaupasta ei ole haudattu, mutta toimintaa on siltä osin kehitettävä siten, että
jäsenistö kokee kaupan käyttämisen mielekkääksi sekä tuotteet haluttaviksi.
Jos joku haluaa tilata SMOTO t-paitoja (mustia, vanhalla logolla), niitä voi tiedustella sihteeriltä
osoitteesta marja.kuosmanen@smoto.fi
T-paitoja on jäljellä hajakokoja.

MOTORISTIRISTEILY 2014 HELSINGISTÄ TALLINNAAN
Lähtö:
Paluu:
Reitti:
Satama:

lauantaina 01.11.2014 klo. 18:30.
sunnuntaina 02.11.2014 klo. 16:00.
Helsinki – Tallinna – Helsinki, laivana SILJA EUROPA .
Laiva lähtee Länsisatamasta.

Lauantain ohjelma
18:30 – 19:30
20:30
Sunnuntain ohjelma
7:30 – 9:30
14:15

SMOTO gaala, laivan teatterissa kannella 6.
Ruokailu, laivan Buffet-ravintola. Sisältää juomina: olut, valko- ja
punaviinit. Sisältyy hintaan (arvo 33€).
Aamusauna saunaosastolla
Buffet lounas, etukäteen varatut (ei sisälly hintaan)

Hinnat ovat henkilöhintoja
De LUXE hytti
1-henkilö 237 €
De LUXE hytti
2-henkilöä 140 €
A-luokka hytti (Seaside)
A-luokka hytti
A-luokka hytti

1- henkilö 168 €
2- henkilöä 106 €
3-henkilöä 85 €

A-luokka hytti
B2 hytti (sisäkansi)

4-henkilöä 75 €
1-henkilö 135 €

B-luokka hytti (sisäkansi) 2-henkilöä 85 €
B-luokka hytti
3-henkilöä 70 €
B-luokka hytti
4-henkilöä 64 €
Risteilyn hintaan sisältyy:
•

Risteily valitussa hyttiluokassa ja buffet illallinen lauantaina

•

Tulojuoma SMOTO gaalassa lauantaina

•

Saunaosaston käytön sunnuntaina klo. 7:30 – 9:30

ALLAOLEVAT RUOKAILUT VOI VARATA LISÄMAKSUSTA.
TILATTAVA ETUKÄTEEN RISTEILYVARAUKSEN YHTEYDESSÄ!
ETUKÄTEISHINNAT OVAT EDULLISEMMAT KUIN LAIVALLA TEHTY VARAUS.

Meriaamiainen sunnuntaina 2.11. - 10,50 €/hlö. (Lapset 12-17v. 6,50 € ja 6-11v. 4,50 €)
Erikoisaamiainen sunnuntaina 2.11. - 16,50 €/hlö. (Lapset 12-17v. 10,00 € ja 6-11v. 8,00 €)
Buffet-lounas ruokajuomineen sunnuntaina 2.11. Klo. 14:15. Hinnat: 25 €/hlö. (Lapset 12-17v.
12:50 € ja 6-11v. 8,50 €).
Ruokailuissa paikkoja rajoitetusti/kattaus.
RISTEILYN MYYNTIAIKA ON 15.7. – 26.9.2014.
Risteilylle on rajattu määrä paikkoja.
Varaukset käsitellään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Varaukset ainoastaan sähköpostilla osoitteeseen kalevi.kankaansyrja@smoto.fi
Sähköpostiosoite alkaa toimia 15.7.2014 ja sulkeutuu 10.11.2014.
Varauksen vahvistus ilmoitetaan sähköpostilla, jolloin tulevat myös maksuohjeet.
Varauksen yhteydessä on ilmoitettava hyteittäin matkustajien sukunimi, etunimi, syntymäaika
(päivä, kuukausi, vuosi) ja matkan varaajan puhelinnumero sekä mahdolliset ruokailutilaukset.
Nimet myös maksun infokenttään.
Varaukset on maksettava 7 vrk matkanvahvistuksen jälkeen.
Risteilyllä on oltava passi tai EU-henkilökortti mukana.
Muuta:
Laivalta voi poistua Tallinnaan sunnuntaina klo. 08:00 – 12:10 väliseksi ajaksi.
Risteilyn ikäraja on 18v. Tätä nuoremmat tarvitsevat holhoojalta allekirjoitetun
osallistumistodistuksen, jossa on risteilylle hänelle nimetty vastuuhenkilö. Todistuksen voi tilata
osoitteesta kalevi.kankaansyrja@smoto.fi. Täytetty lomake otetaan mukaan risteilylle.
Peruutetuista risteilyistä noudatetaan TallinkSiljan peruutusehtoja.
Matkaliput jaetaan Helsingin Länsisataman terminaalissa 2 kerroksessa SMOTO - PISTEESSÄ
lauantaina 01.11.2014 klo. 16:00 alkaen.
Lisätietoja: Kalevi Kankaansyrjä 050- 918 5923 tai kalevi.kankaansyrja@smoto.fi

SMOTO ESILLÄ
Nuorille motoristeille suunnattu Young Rider Of the Year 2014 kilpailu Vantaalla 26.-27.7.2014
Hämeenlinna Bike Show 26.7.2014
Suomen Motoristit ry:n syyskokous on Forssassa 18.10.2014
Isäntänä toimii Forssan Matkamotoristit ry http://fmm.suntuubi.com/#
Motoristiristeily 1.-2.11.2014

MP-arpoja myynnissä myös tapahtumissa ja SMOTOn web-sivulla osoitteesta
http://www.smoto.fi/?page_id=196

SMOTO UUTISET
Tuoreimmat ja nopeimmat uutiset luettavissa osoitteesta http://www.smoto.fi/?page_id=9
Kalenteri tapahtumista missä SMOTO näkyy osoitteessa http://www.smoto.fi/?page_id=413
Muista seurata ja käydä tykkäämässä myös Facebookissa
https://www.facebook.com/SuomenMotoristitRy
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