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Huomaa Motoristi Liikenteessä 2017 
 

St.Martin’s Mc Club, RAMP ja SMOTO järjestävät 22.4. tapahtumapäivän 
yhteistyökumppaneidensa kanssa Raision ABC:n pihalla jossa on mahdollista päästä 
mm. moottoripyörän kyytiin, ihailemaan paloautoa, poliisimoottoripyörää, 
katsomaan kuorma-auton hytistä kuinka helposti moottoripyörä häviää kuolleisiin 
kulmiin sekä paljon muuta mukavaa. 

Tapahtumaan tulee myös paljon moottoripyöräilijöitä joten myös niitä pääsee 
ihastelemaan. 

Tapahtumapäivä on suunnattu koko perheelle ja on kävijöille maksuton. 

Linkki tapahtuman sivulle http://www.huomaamotoristiliikenteessa.fi 
 

 
SMOTO mukana Kuopion MP-näyttelyssä 
 

SMOTOn edustajat ovat Kuopion MP-näyttelyssä (22.-23.4.) molempina päivinä 
paikalla. Tarjolla tietoa SMOTOn toiminnasta ja aikaansaannoksista, mp-arpoja, 
tietoa jäseneduista ja mahdollisuus liittyä henkilöjäseneksi. Osastolla on tavattavissa 
myös MoTukan edustaja koko näyttelyn ajan. 
Näyttelyn nettisivut: http://www.kmcry.fi/mp-nayttely-2017 
Facebook-sivut: https://www.facebook.com/Kuopion-MP-n%C3%A4yttely-
421192408011436/?hc_location=ufi 
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Uusi moottoripyörä kympillä! 

Kuvassa oleellinen  Tästä ostoksille: http://www.smoto.fi/?page_id=4372 

 

 
Hyväntekeväisyys-Rautaperseajo syöpälasten hyväksi 
elokuussa – osallistu! 
 

IBA Finland järjestää 5. – 6.8.2017 Hyväntekeväisyysajon, jonka 
ajotarkastusmaksujen tuotto käytetään Oulun yliopistollisen sairaalan syöpälasten 
hyväksi. Konkreettisena tavoitteena on 150 rautaperseajoa kyseisenä viikonloppuna. 
Tämä mahdollistaa osaston hankkimaan käyttöönsä tarvitsemansa kipupumpun. 
Rahasumma saadaan kokoon näiden ajojen ajotarkastusmaksujen tuoton 
luovuttamisesta hyväntekeväisyyteen. 

Lue lisää: http://www.smoto.fi/?p=4769 
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SMOTO oli myös Keski-Suomen MP-näyttelyssä mukana 
 

SMOTO on mukana siellä missä väki liikkuu, niin nytkin Jyväskylässä kun JMK MC:llä 
oli jo 26. näyttely. 

Oltiin kertomassa SMOTOn toiminnasta, myytiin mp-arpoja, MoTukalla oli oma 
edustaja myös osastolla ym. Ja kuten messuiluun kuuluu, tutustuttiin myös itse 
kaikkeen sen tarjontaan jotta pysymme ajantasalla ajovarustekehityksessä, vakuutus 
asioissa, autokouluista ym ym. 

Ja mikä miellyttävää, niin myös muutamia henkilöjäseniäkin liittyi SMOTOon. Heitä 
taisi yhdistää se, että ovat mielellään mukana tukemassa edunvalvontaa koska 
säästyivät mp-verolta – tällä kertaa.. Mitä isompi porukka meitä on, sen enemmän 
päättäjätkin meitä kuuntelevat! 

Käy katsomassa messukuvat: http://www.smoto.fi/?p=4758 

 

 

Liikennevakuutuksen ja sen maksuperusteiden 
uudistuminen 2017 
 

Moto-Ykkönen teki jutun liikennevakuutusten ja niiden maksuperusteiden 
uudistuksista. Mukana hintavertailu ja paljon asiaa myös mm. liikennekäytöstä 
poiston vaikutuksista. 

Tästä juttuun (PDF-tiedosto): http://www.smoto.fi/wp-
content/uploads/2017/04/Vakuutus_2017.pdf  
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Edunvalvonta jatkuu myös mp-veron kuoppaamisen jälkeen. SMOTO on 

mukana juuri perustetussa Motorcycle Co-operation Forumissa (MCF). Lue lisää: 
http://www.tekniikkatalous.fi/talous_uutiset/liikenne/veron-peruminen-nakyy-
luvuissa-alkuvuoden-moottoripyorakauppa-lahes-15-6640213 

 

 

Onko kerhonne järjestämässä kokoontumisajoa tai muuta 

tapahtumaa? Jos, niin kannattaa lukea hyvä ohje mitä tapahtuman järjestäjän on 
syytä huomioda turvallisuusnäkökulmista: 
http://tukes.fi/fi/Ajankohtaista/Tiedotteet/Kuluttajapalvelut/Tapahtumajarjestaja-
muista-vastuusi-turvallisuudesta/ 

 

 

Jäsenetuja on päivitetty alkuvuonna ja määräkin on kasvanut viime vuodesta, 

lisäksi niitä päivitetään pitkin vuotta. Mm. POP vakuutukselta on tulossa hyvä 
tarjous, siitä tulee oma tiedotekin vielä. Käy kurkkaamassa nykyiset jäsenedut: 
http://www.smoto.fi/?page_id=127 

Liitteenä on myös lyhyt listaus nykyisistä jäseneduista. 

 

Facebook. Kannattaa myös piipahtaa SMOTOn Facebook-sivulla katsomassa 

mitä kaikkea sinne on päivitetty. Tykkää myös sivuista, niin pysyt helpommin ajan 
tasalla saadessasi heti ilmoituksen kun sinne päivitetään uutta, joskus hyvinkin 
ajankohtaista tietoa. https://www.facebook.com/SuomenMotoristitRy/ 
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SMOTO on mukana myös näissä tapahtumissa: 
 

* Hymyilevän Motoristin Kevätpäivä 21.5.  

* Prätkällä töihin -päivä 2.6.  

* Hämeenlinna BikeShow 21.7.  

* Jarno Saarisen patsaan paljastus, Turku 2.7  

 

 

 


