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JÄSENTIEDOTE 2/2017   14.3.2017 

 

 

SMOTOn kevätkokoukseen 
tulija tai sinne saapumista vielä 
harkitseva: Bike World juhlistaa 
SMOTO:n kanssa sovittua 
jäsenetu -sopimusta 
tarjoamalla muutamia 
varastoon jääneitä ARAI 
kypärämalleja 
ulosheittohintaan! Alet 30-
50%!! Lista kypäristä on 
lähetetty tänään (13.3.) 
sähköpostiin henkilöjäsenille ja 
jäsenkerhoille sähköpostiin. Jos 
olet jäsenkerhon kautta jäsen 
etkä ole silti saanut tästä infoa, 
niin "nykäise hihasta" kerhosi 
SMOTO-yhteyshenkilöä. 
Sähköpostissa on tarkemmat 
yhteystiedot ja tilausohjeet. Ja 
hei - vielä ehdit liittyä SMOTOn jäseneksi, kokous on 25.3.! Samalla saat tietty kaikki 
muutkin jäsenedut käyttöösi ja tuet jokaisen motoristin hyväksi tehtävää 
edunvalvontaa. 
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SMOTO oli mukana Seinäjoki Motorbike&Freetime Show 
2017 -tapahtumassa 
 

SMOTOn edustajat olivat paikalla molempina päivinä. Mp-arpoja meni kaupaksi ja 
uusia henkilöjäseniäkin liittyi SMOTOon – olivat kuulema niin tyytyväisiä siihen 
työhön, mitä mp-veron kuoppaamiseksi on tehty ja mielellään ovat jatkossa mukana 
edunvalvonnan tukemisessakin. Ja kyllähän tuo aihe oli keskusteluissa vielä 
muutenkin, kysymyksiä sekä mielipiteitä laidasta laitaan oli siitä, että mitä tehtiin ja 
miten homma hoitui. 

Ja lähestyvä kevät toi tietysti keskusteluun esim. ruosteenpoistokurssit ja 
keväthuollot. Tässä kohtaa voikin jo ohimennen mainita, että SMOTO on mukana 
moottoripyöräkouluttajien projektissa josta on tulossa lisäinfoa lähiaikoina. 

Seuraavaksi SMOTOn edustajia voi tulla moikkailemaan Keski-Suomen MP-
näyttelyssä Jyväskylässä 1.-2.4. 
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”SMOTOn arpoja on helppo myydä yhteisen hyvän 
nimissä” 
 

 

Ari Puontin mielestä 

 SMOTOn arpojen  

myyminen on 
 helppoa,  

hauskaa ja vielä  
sopivasti  

 hyödyllistäkin. 
 

 

 

Kuten joka kevät, SMOTOn arvat ovat jälleen tilattavissa, myytävissä ja ostettavissa. 
Jututimme kahta viime vuonna palkittua arpamyyjää siitä, miten vaativaa se on, ja 
vastaus oli, että homma on helppoa ja mukavaa. – Ihmiset ovat tottuneet jo 
odottamaan meiltä, että ”joko niitä arpoja saa, ja samoin kaikki ymmärtävät, että 
rahat menevät yhteiseen hyvään,” hehkuttavat Pekka Lankinen ja Ari Puonti. ”Ja on 
muistettava, että palkinnot ovat tosi hyvät”. 

Arpoja painetaan vuosittain vain 4000 kappaletta, joten mahdollisuus pääpalkintoon 
eli tuliterään jopa 17 000 euron hintaiseen moottoripyörään on kympin hintaisella 
arvalla melko iso. Lisäksi muita voittoja on luvassa kasapäin. 

Viime vuonna arpoja eniten myyneet palkittiin ensimmäisen kerran ja palkitseminen 
on kirjattu myös tämän vuoden toimintasuunnitelmaan. Siinäpä arpakauppiaille 
lisäporkkanaa. 

– Tämä SMOTOn arpojen myyminen on helppoa, hauskaa ja vielä sopivasti 
hyödyllistäkin, kertoo porilainen Ari Puonti. – Missä tahansa onkin, SMOTOn arvat 
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eivät juuri esittelyä kaipaa. Ennemmin aletaan kysellä, että missäs ne arvat oikein 
ovat? 

– Parasta tässä on, että pääsee ihmisten kanssa juttelemaan, tämä on helppo tapa 
lähestyä. Samalla puhutaan monista muistakin asioista kuin vain arvoista. Juttua 
yleensä riittää sekä aiheesta että aiheen vierestä, toteaa Puonti ja samaa sanoo 
myös hämeenlinnalainen Pekka Lankinen. 

– MP-messuilla arpoja on tietenkin erityisen helppo saada kaupan, koska kaikki ovat 
yhteisen asian parissa liikenteessä Lankinen toteaa. 

– Arpoja ei tarvitse edes erikseen ryhtyä myymään, vaan riittää, että ne ovat 
mukana, ja silloin tällöin ottaa ne esille. Toki minäkin olen näitä myynyt jo 
useampana vuonna, joten porukka osaa myös jo kysellä asiasta. Tuntevat, että tuon 
näköinen jamppa se on, joka niitä myy, myhäilee Puonti. 

– Ja oikein tutut tietävät, että tuo on taas myymässä niitä arpoja, niin että osaavat 
väistää, Lankinen nauraa. – Mutta missä tahansa motoristeja on enemmän koolla, 
vaikka ajoreissulla kahvilla, siellä on hyvä myydä. Kun itselläkin on ajoasu yllä, on 
helppoa napata toista motoristia hihasta kiinni. 

 

Pekka Lankinen uskoo kaikkien muistavan, 
miten iso SMOTOn panos moottoripyörien 
veron kaadossa oli. Asian kertomisella 
pystyy motivoimaan ja selventämään, 
miten iso merkitys edunvalvontatyöllä on. 
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Molemmat miehet ovat sitä mieltä, että palkinnot, myös ”lohdutus”sellaiset ovat 
hyvät. Ainoa murhe asiassa on se, että varsinkin arpojen tullessa myyntiin tuntuu, 
että arvonta on kaukana. Se suoritetaan 10.8. 

– Hienointa tässä on se, että arvan tuotot menevät yhteisen hyvän, SMOTOn 
toiminnan tukemiseen. Sitä kautta ne koituvat kaikkien motoristien hyödyksi. Kaikki 
moottoripyöräilijät varmaan noteerasivatkin sen, miten suuren työn Suomen 
Motoristit ry teki moottoripyörien käyttöveron kaatamiseksi, Lankinen ja Puonti 
pohtivat. 

– Yllättävää on, että joskus vielä tulee vastaan ihmisiä, jotka eivät ole kuulleet 
arvoista tai SMOTOsta. Yllätys siksi, että se on itselleni jo niin tuttua, Lankinen 
sanoo. – Joskus pitääkin myydä itse asia ensin. Toki nyt luulisi kaikkien muistavan, 
miten iso SMOTOn panos moottoripyörien veron kaatamisessa oli. Ainakin sen asian 
kertomisella pystyy motivoimaan ja selventämään, miten iso merkitys 
edunvalvontatyöllä on. 

SMOTOn arvat ovat myynnissä 3.2. – 2.8.2017. Lisää asiasta SMOTOn sivuilla: 
http://www.smoto.fi/?page_id=4372 Arpoja voi tilata myös internetin kautta. Lisäksi 
arpoja kannattaa kysellä jäsenkerhojen SMOTO yhteyshenkilöiltä.  Arpojen tuotto 
menee lyhentämättömänä SMOTOn toiminnan tukemiseen. 
 
Voitot 
Vuoden 2017 arpajaisissa päävoittaja valitsee jonkun seuraavista vaihtoehdoista 
Ducati Scrambler Icon Red 2017 
Honda CB500X 
Honda CB650F 
Honda NC750X DCT 
HD 2017 XL883L Sportster Low 
HD 2017 XL883N Sportster Iron 
HD 2017 XL1200X Sportster Fortyeight Black 
HD 2017 XL1200C Sportster Custom Black 
HD 2017 XL1200C Custom Limited Black 
Suzuki DL650A (2017) 
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Suzuki DL650XA (2017) 
Suzuki GSX-S750A (2017) 
Suzuki GSX-S1000A (2017) 
Suzuki AN650ZA (2017) 
Yamaha XSR700 ABS (2016) 
Yamaha XSR900 ABS(2016) 
Yamaha MT-09 ABS(2017) 
Mikäli päävoittaja valitsee päävoitoksi moottoripyörän, jonka arvo on alle 12 800€, 
erotus katetaan palkintoon liitettävällä varustepaketilla. 

Lisäksi lukuisia muita voittoja: 
1 kpl 100€ Eurobiker verkkokaupan lahjakortti 
1 kpl 150€ Hanx lahjakortti 
1 kpl Helsinki – Tallinna – Helsinki risteily, 2 henkilöä, Luxe-hytti 
1 kpl Linna-hotelli kahden hengen majoituslahjakortti 
5 kpl Bike vuosikertaa 
4 kpl Kopteri vuosikertaa 

  

 

SMOTOn panos edunvalvojana oli suuri: Mp-
verolakiesitys vedetään pois – Hallitus twiittasi pelin seis 
 

Keskiviikkona 15.2.2017 mediassa levisi hartaasti odotettu tieto: pääministeri Juha 
Sipilä ja muut hallitustahot ilmoittivat vihdoin ettei moottoripyörille ja veneille 
esitettyä vuosiveroa toteuteta. 

Kyse on isosta yhteistä kamppailusta veroa vastaan, jossa samalla puolen ovat olleet 
SMOTO, moottoripyöräkauppiaat sekä moottoripyörien maahantuojat. 

Kaikkien näiden osapuolten argumentaatio on perustunut SMOTOn asiantuntijoiden 
tekemälle arviointi- ja selvitystyölle verosta ja sen vaikutuksista. 
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SMOTO kertoi ensimmäisenä, että veron tuotto jää negatiiviseksi, että se perustuu 
vääriin olettamuksiin veron tuotoista, että se aiheuttaa pyöräkannan pienentymistä 
ja kerrannaisvaikutuksia sekä moottoripyörä- että matkailualalle, 
polttoainekauppaan ja vakuutuksiin, johtaen pahimmillaan jopa satojen 
työpaikkojen menetyksiin ja konkursseihin. Sama käsitys asiasta vallitsi myös 
venealalla. 

SMOTOn asiantuntijat ja yhdistyksen hallituksen edustajat ovat tehneet väsymättä 
työtä syyskuusta lähtien osoittaakseen, miksi veroa ei kannata toteuttaa. He ovat 
keskustelleet poliitikkojen, kansanedustajien ja virkamiesten kanssa kaduilla ja 
konttoreissa tehden sitä parasta, mitä motoristi voi omalta järjestöltään odottaa: 
uupumatonta edunvalvontatyötä meidän kaikkien motoristien parhaaksi. 

Tilanne vaikutti hetkittäin epätoivoiselta, mutta tänään saimme vahvistuksen sille, 
että päätöksentekoon vaikuttamisessa tieto voittaa luulon ja kansalaisten laaja 
aktiivisuus noteerataan politiikassa. 

Motoristien kannalta hallituksen ilmoitus tuli viime tinkaan. Moottoripyörien 
ajokauteen valmistautuminen on alkamassa, moottoripyöräkaupan sesonki on pian 
päällä ja kunnallisvaalit ovat käynnistymässä. 

Viimeinen puoli vuotta oli kipeä kokemus, mutta siihen ei kannata jäädä 
piehtaroimaan. Katse talliin, ja pyörä ajokuntoon valmiiksi odottamaan kesän 
seikkailuja. 

SMOTO huolehtii edunvalvonnastasi myös tulevissa verokeskusteluissa. 

Suomen Motoristit ry:n puolesta suuri kiitos kaikille veroasiaan myötämielisesti 
vaikuttaneille. 

Puheenjohtaja 
Marja Kuosmanen 

Tästä linkistä löytyy laaja kokoelma uutisia mp-veroon liittyen, alkaen syksystä 
2016 ja päättyen siihen kun se vihdoin peruttiin: http://www.smoto.fi/?p=4356 
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41. Hymyilevän Motoristin Kevätpäivä järjestetään 
sittenkin! 

 
Moose kertoo, että tehdäänkin Hymyilevän Motoristin KevätPäivä 2017 Special!!! 

SMOTOn alainen HMKP-tapahtuma on Suomen perinteisin 
moottoripyörätapahtuma, seuraavaksi jo 41. kerran.  Vuoden 2017 Hymyilevää oli 
tarkoitus viettää Turussa, mutta vietetäänkin sitä Mäntsälässä, jossa Moosehead 
Bikers järjesti sen viime vuonnakin. 

Tapahtuma järjestetään totutusta poikkeavalla konseptilla, koska järjestelyaikaa on 
vähän. 

Valitettavasti Hymyilevän lehteä ei ehditä toimittamaan. 

Olemme huomioineet usein esitetyn toiveen pidemmästä letka-ajosta ja perinteinen 
Hymyilevän tarrakin on jaossa. 

Tapahtumapäivä on poikkeuksellisesti sunnuntai, 21.5.2017 klo 10.30-15.00. 

Pysykää taajuudella, päivitämme lisätietoa pitkin matkaa. 

Facebookissa aiheesta lisää. 
https://www.facebook.com/events/1086380508137077/ 
 
HYMYILLÄÄN KUN TAVATAAN MÄNTSÄLÄSSÄ  
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MoTukka on motoristin tukena onnettomuuden jälkeen 
 

Osa SMOTOn toimintaa on myös tarjota kriisiapua onnettomuuden ja/tai muidenkin 
elämän kriisitilanteiden jälkeen. Tuki on motoristilta motoristille tapahtuvaa 
veloituksetonta apua ja tukea. 

Lue Motouutisten juttu 
MoTukasta: http://www.motouutiset.fi/fi/moottoripyorat/uutiset/5009/Se-voit-
olla-sin%C3%A4-tai-kaverisi—kriisiapua-saat-Motukasta.htm?ref=newest 
MoTukan kotisivut: http://motukka.fi/ 

 

 

Verta pakkiin hallitusti 2017 on alkanut 

Hei kaikki, 

Verta pakkiin hallitusti -kampanja on nyt alkanut ja on tänä vuonna ajalla 1.2. – 
20.10.2017. Perinteisenä tavoitteena on 1000 hallittua luovutusta, mutta nyt Suomi 
100 -juhlavuoden kunniaksi tavoittelemme myös 100 uutta verenluovuttajaa sekä 
Kantasolurekisteriin 100 uutta liittyjää! 

Oheisessa tiedostossa on myös viime vuoden tulokset. Tiedoston lopusta löytyy 
2017-lomakepohja kerhoille. Tämä 5-sivuinen tiedote löytyy myös Veripalvelun 
paikallistoimistoista. http://www.smoto.fi/wp-
content/uploads/2017/02/SMOTOn_Verikampanja-2017_ja_veritulokset-2016.pdf 

Huom! SMOTOn henkilö- ja kannattajahenkilöjäsenet sekä ns. kerhottomat 
motoristit ja myös muut, jotka haluavat olla mukana kampanjassa, oli sitten 
moottoripyörää tai ei. Tehkää luovutustusilmoituksenne mielellään tämän erillisen 
lomakkeen kautta http://www.smoto.fi/?page_id=466 
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Juhlavuoden kunniaksi kampanjassa huomioidaan myös aiemmat ”vanhat” 
liittymiset Kantasolurekisteriin, mikäli niitä tietoja ei ole aiemmin ilmoitettu 
kampanjaan. Lisäksi myös kantasoluluovutukset huomioidaan, kaikki aiemmatkin. 
Näistä molemmista tulee myös pisteitä kerhoille ja kampanjaan. Tavoitteena on 
tehdä asiaa tunnetutuksi ja löytää myös mahdollisia haastateltavia ja näitä kautta 
saada lisää liittyjiä Kantasolurekisteriin – yhteiseksi eduksi. 

Turvallista ajokautta ja hallittuja luovutuksia sekä rekrytointeja toivottaen 

Simo Ruuska 
Kampanjavastaava 
040 833 3337 
simo.ruuska (ät) smoto.fi 
Verta pakkiin hallitusti http://www.smoto.fi/?page_id=2536 

 

SMOTOn MP17-messukooste 
 

MP-messut taitavat olla monelle ainakin henkinen ajokauden avaustapahtuma ja 
olihan sinne muutamia tullut myös moottoripyörilläkin, jopa ihan Lapista asti. 
SMOTO on luonnollisesti siellä missä motoristitkin. Tänä vuonna, yllätys-yllätys, oli 
kaikkien huulilla tuo hallituksen kaavailema mp-vero ja sen tiimoiltahan on asiaa 
puitu jo syksystä lähtien ja nyt messuilla se oli todellakin ajankohtainen teema ja 
puheenaihe SMOTOn osastolla. Voidaan sanoa, että lähestulkoon jokainen osastolla 
vieraillut tuosta aiheesta kyselikin tai kertoi toiveitaan tai muuten ainakin sivusi 
aihetta. Ja hyvä niin, sen vuoksihan edunvalvontaa tehdään, että asiat sujuisivat 
myös meidän motoristien kannalta mahdollisimman mukavasti eikä meitä jätetä 
huomioimatta päätöksen teossa. Ja mikäpä olisi sen parempi paikka motoristien 
kanssa asioista jutella kuin messut. 

Käy katsomassa kuvat ja kertomukset, että mikä kaikkea messuilla tapahtuikaan: 
http://www.smoto.fi/?p=4519 
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FEMA. SMOTO on mukana FEMAssa eli Euroopan kattojärjestössä. Mp-verosta 

uutisoitiin myös Eurooppa-tasolla: http://www.fema-
online.eu/website/index.php/2017/02/22/finnish-motorcyclists-win-tax-battle/ 

FEMA koittaa yhtenäistää myös lakeja ja asetuksia Euroopan tasolla ja tässä aiheesta 
”lontoon murteella”. Erityisesti Eurooppaan suuntaavan kannattaa lukea juttu, 
aiheina mm. peräkärryt, kulkurajoitteet, ajokorttiasiat, promillerajat jne. Vaikka 
ollaan yhtä Eurooppaa, eivät määräykset ole samat eri maissa. FEMAn sivuilta löytyy 
koostetta huomioitavista asioista, helpottaa retken suunnittelua (suomennos on 
tulossa myöhemmin): http://www.fema-
online.eu/website/index.php/2017/03/02/one-europe-not-really/ 

 

 

Jäsenetuja on päivitetty alkuvuonna ja määräkin on kasvanut viime vuodesta, 

lisäksi niitä päivitetään pitkin vuotta. Käy kurkkaamassa: 
http://www.smoto.fi/?page_id=127 

 

 

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: 
 
· Jyväskylän messut 1.-2.4. 
 
· Kuopion messut 20.-23.4. 

· Hymyilevän Motoristin Kevätpäivä Mäntsälä 21.5.2017 

 


