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JÄSENTIEDOTE 01/2021     29.3.2021 

 
 

Kevättä, ja rokotuksia, odotellessa.. 

Vuoden vaihteessa Covid-19-pandemian tilanne näytti jo paljon valoisammalta. Ensimmäiset rokotteet oli 
saatu Suomeen, tartuntatapausten määrät olivat laskussa ja pandemian toinen aalto näytti selätetyltä. 
Tammikuun loppupuolella tapausmäärät lähtivät taas kasvuun ja edessä oli pandemian kolmas aalto. Tätä 
kirjoittaessa ei ole vielä selvää onko sen huippu jo nähty. 
 
Suurten tartuntamäärien vuoksi rajoituksia on tullut koko ajan lisää ja kaikki keväälle ilmoitetut 
tapahtumat on peruttu. Myös virtuaalisena pidettäväksi suunniteltu MP21-näyttely peruttiin. Emme siis 
pääse jalkautumaan tapahtumiin, joka on harmi mm. MP-arpamyynnin takia. Päätimme järjestää myös 
SMOTOn kevätkokouksen poikkeuslain turvin etäkokouksena.  
 
Positiivista on koko ajan parantuva rokotustahti ja sen perusteella näyttää sieltä, että jossain vaiheessa 
kesää päästään lähelle normaalia toimintaa. Siihen saakka ei auta kuin sinnitellä, koetetaan käyttäytyä 
vastuullisesti ja pysyä terveinä. 

SMOTOn hallitus 2021 

Vuoden 2021 hallitus on: 
 

Jari Kielinen, puheenjohtaja 
Harri Forsberg, varapuheenjohtaja 
Juha Endén, jäsen  
Jani Immonen, jäsen 
Tomi Karmaluoto, jäsen 
Antti Kemppainen, jäsen 
Mika Laakso, jäsen 
Johanna Pahkala, jäsen 
Veli-Pekka Ratinen, jäsen 

 
Hallituksen jäsenet tavoitat sähköpostilla: etunimi.sukunimi@smoto.fi. 
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MP-arpamyynti on käynnissä 

MP-arpamyynti ei poikkeuksellisesti käynnistynyt MP21-näyttelyssä, kuten aiempina vuosina, koska 
tapahtuma peruttiin. Sen sijaan arvat ovat parhaillaan myynnissä SMOTOn verkkokaupassa: 
 
https://kauppa.smoto.fi/ 
 

 
 
Arpojen myyntiaika on 10.2.-4.8.2021 ja arvonta suoritetaan 12.8.2021. Arvan hinta on 10 € ja 
pääpalkintona on uusi moottoripyörä. Muita palkintoja on yhteensä 23 kpl. 
 
Kerhojen toivotaan ottavan arpoja myyntiin entiseen tapaan. Arpoja toimittaa arpajaisvastaava Mika 
Laakso, mika.laakso@smoto.fi. 

SMOTOn kevätkokous 24.4. etäkokouksena 

SMOTOn kevätkokous pidetään eduskunnan säätämän poikkeuslain valtuuksin etäkokouksena. 
Kokouksen järjestelyistä ilmoitamme tarkemmin lähipäivinä lähetettävässä kokouskutsussa. Kokouksen 
jälkeen pidetään infotilaisuus ajankohtaisista aiheista. 

Yhdistysten kokoukset pandemian aikana 

Eduskunta on säätänyt poikkeuslain 677/2020 ”Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, 
osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen 
rajoittamiseksi”, joka on voimassa 30.6.2021 saakka. Poikkeuslain nojalla yhdistykset voivat järjestää 
kokouksensa etäyhteyden välityksellä, vaikka sitä ei olisi säännöissä mainittu. On huomattava, että uusi 
poikkeuslaki ei enää mahdollista kokouksen siirtämistä ja kokoukset on pidettävä sääntöjen määräämänä 
aikana. 
 
Tuoreena tietona Aluehallintovirasto on linjannut eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisun perusteella, 
että yhdistysten kokouksia ei enää tulkita yleisötilaisuuksiksi ja että kokoontumisrajoitukset eivät enää 

https://kauppa.smoto.fi/
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koske niitä. Toisaalta kokouksissa pitää kuitenkin huomioida terveysturvallisuus ja tartuntatautilain 58 c 
pykälän määräykset. Aluehallintovirasto suosittelee, että yhtiökokoukset järjestetään etäyhteydellä. 
 
Vaikka Avin muuttunut tulkinta vapauttaisikin yhdistyksen kokoontumisrajoituksista, on syytä käyttää 
maalaisjärkeä ja miettiä pystyykö kokousta turvallisesti järjestämään. Etäkokous on näissä olosuhteissa 
järkevin vaihtoehto. 

Moottoripyörien katsastus Euroopan parlamentin käsittelyssä 

EU:ssa on jälleen keskusteltu moottoripyörien katsastuksesta. Kyse on parlamentin teettämästä 
raportista “Implementation report on the road safety aspects of the Roadworthiness Package”, jossa on 
arvioitu sitä, miten EU:n 2014 säädetty liikennekelpoisuuspaketti ”Roadworthiness Package” on otettu 
jäsenvaltioissa käyttöön. Katsastusdirektiivi on osa liikennekelpoisuuspakettia. Raporttia on käsitelty 
parlamentin liikenne- ja matkailuvaliokunnassa. Raportti lisäyksineen menee seuraavaksi parlamentin 
yleisistuntoon, jossa siitä äänestetään. Raportilla ei ole välitöntä vaikutusta, mutta siitä muodostuu 
Euroopan parlamentin kanta, jolla on vaikutusta siihen, mihin suuntaan EU:n katsastusdirektiiviä 
kehitetään. Itse direktiivin päivitys on pitkä prosessi, jonka käynnistäminen on Euroopan komission 
velvollisuus. 
 
Lue tarkemmat taustat SMOTOn artikkeleista: 
 
https://www.smoto.fi/2021/02/10/moottoripyorien-katsastus-taas/ 
 
https://www.smoto.fi/2021/02/09/katsastajien-etujarjesto-tutkimassa-katsastuksen-hyotyja-eulle/ 
 

Moottoripyörät romuajoneuvodirektiivin piiriin? 

EU-komissio ajaa parhaillaan romuajoneuvodirektiivin uudistusta. Eräänä selvitettävänä asiana on, 
pitäisikö muutkin ajoneuvot kuin henkilö- ja pakettiautot, mm. moottoripyörät, ulottaa direktiivin piiriin. 
 
SMOTO pyytää alan harrastajia, moottoripyörien ja niiden osien kierrätyksen tuntevia tahoja ottamaan 
kantaa siihen, tulisiko moottoripyörät ottaa romuajoneuvodirektiivin piiriin ja mitä vaikutuksia sillä olisi. 

https://www.smoto.fi/2021/02/10/moottoripyorien-katsastus-taas/
https://www.smoto.fi/2021/02/09/katsastajien-etujarjesto-tutkimassa-katsastuksen-hyotyja-eulle/
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Jäsentietojen päivitys 

Olemme pyytäneet kerhoja päivittämään muuttuneet tiedot suoraan SMOTOn jäsenrekisteriin. 
Muutamalta kerholta tiedot vielä puuttuvat ja olemme niitä kontaktoimassa. Henkilöjäseniä pyydämme 
ilmoittamaan uudet ja muuttuneet yhteystiedot sähköpostilla osoitteeseen jasenrekisteri@smoto.fi.  

 

Motoristien hengenpelastuskampanja ”Verestä hyviä muistoja” käynnissä 
myös 2021 

Kampanja-aika on 1.1.-31.12.2021.  
 
Korona-rajoituksista huolimatta kampanja jatkuu ja verituotteiden tarve on pysynyt ennallaan tai jopa 
hivenen kasvanutkin. Luovuttaminen on turvallista, kun huomioi veripalvelun ohjeet 
https://www.veripalvelu.fi/verenluovutus/sinua-tarvitaan/koronaepidemia-ja-verenluovutus. Veripalvelun 
toimipaikat ovat avoinna ja palvelu pitää huolen verenluovuttajien turvallisuudesta. 
 
Kampanjaan voivat osallistua sekä kerhoihin kuuluvat että kuulumattomat motoristit ja myös kaikki 
motoristihenkiset kansalaiset. Riittää, että luovutat verta ja kerrot osallistuvasi SMOTOn ”Verestä hyviä 
muistoja” -kampanjaan. 
 
Kampanjaan osallistuminen tapahtuu seuraavasti: 
 

1. Perustakaa kerhon/kaveriporukan jne. kanssa oma VeriRyhmä Veripalvelun nettisivulla osoitteessa 
https://www.veripalvelu.fi/verenluovutus/yhteisot/ryhmat.  
Sivuston kohdassa ”Näin VeriRyhmä toimii” on tarkemmat ohjeet. 
 
TÄRKEÄ: Merkitkää liittymislomakkeen kohtaan Lisätietoja teksti ”SMOTO”. 
  

2. Luovuttakaa verta ja mainitkaa luovutuksen yhteydessä oma VeriRyhmänne, jolloin luovutuksenne 
rekisteröityy omaan VeriRyhmäänne ja samalla SMOTOn Verestä Hyviä Muistoja -kampanjaan. 
 

3. Jos omaa VeriRyhmää ei ole, voi luovutuksen pyytää rekisteröitäväksi kaikkien motoristien 
yhteiseen Suomen Motoristit ry:n VeriRyhmään. 

  
  

mailto:jasenrekisteri@smoto.fi
https://www.veripalvelu.fi/verenluovutus/sinua-tarvitaan/koronaepidemia-ja-verenluovutus
https://www.veripalvelu.fi/verenluovutus/yhteisot/ryhmat
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Vuonna 2020 kampanjan palkitut veriryhmät ovat: 
 

1. Naismotoristit fb-ryhmä 141 luovutusta 
2. Kuopion Moottoripyöräclubi ry 38 luovutusta 
3. Gruppo Moto Guzzi Finlandia ry 29 luovutus 

 
Palkinnot ”luovutetaan” etänä todennäköisesi SMOTOn kevätkokouksessa 
 
 
 

Seuraa SMOTOa somessa ja pysy ajan tasalla 

 

 

Facebookissa: 

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

 

Instagramissa: 

https://www.instagram.com/suomenmotoristit/ 

 

ja Twitterissä: 

https://twitter.com/SuomenMotoristi 

 

https://www.facebook.com/SuomenMotoristitRy/
https://www.instagram.com/suomenmotoristit/
https://twitter.com/SuomenMotoristi

