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JÄSENTIEDOTE 7/2017    18.7.2017 

 

Moottoripyöräarpoja ehtii vielä ostamaan. Niiden myyntiaika loppuu 2.8. 

ja arvanhan saa varsin vaivattomasti suoraan netistä: 
http://www.smoto.fi/?page_id=4372 

Arpoja on vain 4000 kpl myynnissä – käytkö juuri Sinä pokkaamassa itsellesi jonkun 
näistä? Käy tsekkaamassa voittopyörät: 
https://www.facebook.com/SuomenMotoristitRy/posts/773305659503696 

Ja muista: tuotto käytetään lyhentämättömänä edunvalvontaan!! 

 

 

SMOTOn motoristiristeily 2017 
 

Aika: Iltalähtö perjantaina 03.11.2017. kello 20.15. ja paluu lauantaina 04.11.2017. 
kello 19.15. 

Reitti: Turku – Tukholma – Turku, laivana BALTIC PRINCESS 

Lue lisää: http://www.smoto.fi/?p=4841 

HUOM. Risteilyn liput tulevat myyntiin 24.7., samana päivänä julkaistaan 
SMOTOn nettisivuilla lisätietoja risteilystä. 

Käy liittymässä myös Facebookissa: 
https://www.facebook.com/events/1684279925211444/ 

Ja osallistu Facebook-arvontaan, voit voittaa buffetruokailut kahdelle 
motoristiristeilyllä: 
https://www.facebook.com/SuomenMotoristitRy/photos/a.168085976692337.10737
41829.158174404350161/763827793784816/?type=3&theater 

http://www.smoto.fi/?page_id=4372
https://www.facebook.com/SuomenMotoristitRy/posts/773305659503696
http://www.smoto.fi/?p=4841
https://www.facebook.com/events/1684279925211444/
https://www.facebook.com/SuomenMotoristitRy/photos/a.168085976692337.1073741829.158174404350161/763827793784816/?type=3&theater
https://www.facebook.com/SuomenMotoristitRy/photos/a.168085976692337.1073741829.158174404350161/763827793784816/?type=3&theater
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Hymyilevän Motoristin KevätPäivä 2017 Special 
järjestettiin Mäntsälässä 
 

Moosehead Bikers MCC järjesti Hymyilevän Motoristin 
KevätPäivä 2017 Specialin Mäntsälässä 
21.5.2017. Tapahtuma oli hyvin järjestetty ja 
lämminhenkinen. Se oli tänä vuonna saatu aikaan 
huomattavasti nopeammalla aikataululla, kun näille 
normaalisti on varattu. 

SMOTO kiittää Mooseja sekä niitä motoristeja jotka 
tulivat paikalle ja raottivat kukkaronsa nyörejä 
ymmärtäväisesti tapahtumamaksun verran. Nythän 

järjestäjiltä puuttui täysin lehden tuottama tulo, jolla HMKP normaalisti 
järjestetään. Tuolla pienellä summalla sai vähintäänkin riittävän vastineen; todella 
mukavan ja hyvin vedetyn mutkatieajelun kauniissa maisemissa, todella maittavan 
ja monipuolisen ruuan ja bändin joka soitti hyvää motoristirokkia. Ja ennen kaikkea 
tapasi paljon Hymyileviä motoristikamuja, uusia ja vanhoja! Kiitos järjestäjille ja 
kaikille mukana olleille! 

Lue lisää ja katsele kuvat – samalla selviää, että missä Hymyillään 2018: 
http://www.smoto.fi/?p=4901 

 

 

Prätkällä Töihin -päivässä keskityttiin myös 
suomalaisen kaupunkiliikenteen tilaan 
 

Perjantain 2.6. Prätkällä Töihin -päivä oli kelin puolesta harmaa, mutta se avattiin 
erittäin mielenkiintoisella tiedotustilaisuudella, jossa keskityttiin suomalaisen 
kaupunkiliikenteen tilaan Suomen Motoristit ry:n tekemän Mobility Testin pohjalta. 

http://www.smoto.fi/?p=4901
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Tilaisuus oli MP-alan yhteistyöforumin, MCF:n, eli Motorcycle Cooperation Forumin 
käsialaa, ja siinä olivat puhujina SMOTOn Veli-Matti Ratinen, 
moottoripyöräkauppiaiden puheenjohtaja Mikko Summa sekä eurokansanedusta 
Petri Sarvamaa (kok) ja kansanedustaja, eduskunnan liikennevaliokunnan 
puheenjohtaja Markku Eestilä (kok) sekä Eduskunnan mp-kerho Arkadian 
puheenjohtaja, kansanedustaja Eero Suutari (kok). Viimeisen puheenvuoron sai 
mp-tutkija Janne Saarikoski, joka tekee tutkimusta tulevaisuuden 
moottoripyöräilystä. 

 

Lue lisää ja katsele kuvia: http://www.smoto.fi/?p=4942 

 

 

Liikenneturva on palkinnut liikenneturvallisuustyön 
pitkän linjan tekijöitä 
 

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner jakoi liikenneturvallisuusalan 
ansiomitalit 12 henkilölle pitkäjänteisestä työstä liikenneturvallisuuden hyväksi. 
Ministeri myönsi mitalit Liikenneturvan hallituksen esityksestä. 

Liikenneturvallisuusalan ansiomitali voidaan myöntää henkilölle, joka on vähintään 
viidentoista vuoden ajan työskennellyt ansiokkaasti liikenneturvallisuuden 
edistämiseksi ja jonka toiminta on ollut yleisesti arvostettua.  

Lue lisää: http://www.smoto.fi/?p=4959 

 

 

 

 

 

http://www.smoto.fi/?p=4942
http://www.smoto.fi/?p=4959
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Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV kevätkausi 
2017 

Marko Saarinen, 

MKKV:n tiedottaja 

ja SMOTOn 

markkinointijohtaja 

 

 

 

 

 

 

SMOTOn yhteistyökumppani MKKVn tiedottaja Marko Saarinen kertoo kuluneesta 
keväästä. 

MKKV:n kevätkausi on ollut kylmästä ja myöhäisestä keväästä huolimatta 
menestyksekäs. Olemme käyneet 22 koululla vierailulla ja mukana on ollut 
kaikenkaikkiaan 895 moottoripyörää ja paljon enemmän motoristeja ottamassa 
kantaa yhä tärkeään asiaan. 

Lue lisää ja katsele kuvia: http://www.smoto.fi/?p=4968 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.smoto.fi/?p=4968
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FIM vahvisti Mikael Heikkilän nimeämisen FIM Touring 
ja Leisure Kommission (CTL) jäseneksi 

 

Mikael Heikkilä 

 on myös  

SMOTOn  

FEMAdelegaatti  

ja SML- 

yhteyshenkilö. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIM:n on nimennyt SML:n esityksestä Mikael Heikkilän FIM Touring ja Leisure-, 
matkamoottoripyöräilykomission jäseneksi. SML ja SMOTO ovat tiivistäneet 
moottoripyöräilyn edunvalvontaan liittyvää yhteistyötä ja Heikkilää esitettiin 
tehtävään yhteistyön tuloksena. 

CTL komission johtaja Damiano Zamata on Heikkilälle tuttu jo aiemmilta vuosilta ja 
hän tapasi Zamatan FIM Motocamp:ssa Marokossa 2016. Zamata perusteli 
Heikkilän valintaa sillä, että FIM:n toiminnan kehittämiseksi on tärkeää saada 
mukaan nuorempia toimijoita ja heidän osaamistaan. 

Suomen Moottoriliitto ry ja SMOTO onnittelevat Heikkilää nimeämisestä. 
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IBA Finland järjestää hyväntekeväisyysajon 
 

SMOTOn jäsenkerho Iron Butt Association Finland ry 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. Rahat 
saadaan kokoon luovuttamalla näiden ajojen ajotarkastusmaksujen tuotot 
hyväntekeväisyyteen. Tämä on matka-ajosta pitävälle motoristille loistava tilaisuus 
osallistua ajamalla hyväntekeväisyyteen. 

Lisätietoa tästä: http://keskustelu.ibafinland.fi/viewtopic.php?f=3&t=2627  
IBA Finlandin kotisivut: http://www.ibafinland.fi/ 
 

 

POP Vakuutukselta SMOTOn jäsenille 20% alennus 
kaskovakuutuksista! 
 

Jälleen uusi ja hyvä jäsenetu! POP Vakuutus tarjoaa SMOTOn jäsenille 20% 
alennuksen moottoripyörän kaskovakuutuksista!! 
https://www.popvakuutus.fi/autovakuutus/moottoripyoravakuutus 
 

 

Uusimpina jäsenetuina Metrosuutarit ja Moto Ranch OÜ Parnussa 

Kaikki jäsenedut: http://www.smoto.fi/?page_id=127 

 

 

http://keskustelu.ibafinland.fi/viewtopic.php?f=3&t=2627
http://www.ibafinland.fi/
http://www.smoto.fi/?p=4837
http://www.smoto.fi/?p=4837
https://www.popvakuutus.fi/autovakuutus/moottoripyoravakuutus
http://www.smoto.fi/?page_id=127
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Eikö motoristikamusi kuulu vielä SMOTOon? Kerro 

edunvalvonnnasta ja vaikka siitä, ettei hänenkään tarvitse maksaa mp-veroa tai 
katsastaa pyöräänsä SMOTOn ansiosta. Ja edunvalvontaahan tehdään nyt ja 
tulevaisuudessa! Lisäksi uudet jäsenet saavat liittymisetuina kertaostoista Hanx:lta 
25% ja Storm:lta 10% alennuksen.  

 

 

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/ 

 

Facebook-julkaisuita saa ja pitääkin jakaa, että vielä SMOTOon kuulumattomatkin 
kamusi näkevät ne.  

 

 

SMOTO on mukana myös näissä tapahtumissa: 
 

* Hämeenlinna BikeShow 21.-22.7. SMOTOn edustaja paikalla lauantaina 22.7.  

 

 

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

