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JÄSENTIEDOTE 11/2017    22.12.2017 

 

Suomen Motoristit 
onnittelee lämpimästi 
100-vuotiasta Suomea 

SMOTOn puheenjohtaja Marja 
Kuosmanen välittää Suomen 
Motoristit ry:n onnittelut 100-
vuotiaalle Suomelle. 

Katso video Youtubestä klikkaamalla tästä 

https://youtu.be/nayov7wVFhk
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SMOTOn asiantuntija oli Liikenne- ja 
viestintävaliokunnan kuultavana 
 

SMOTOn asiantuntija Veli-Pakka Ratinen oli 
eduskunnan Liikenne- ja viestintävaliokunnan 
kuultavana torstaina 30.11. Aiheena oli hallituksen 
esitys eduskunnalle laiksi ajokorttilain 
muuttamisesta. Lisäksi SMOTOa pyydettiin 
toimittamaan kirjallinen asiantuntijalausunto 
ennen kuulemista. Se on luettavissa tästä 

Lue lisää: https://www.smoto.fi/?p=5479 

Oheisessa kuvassa SMOTOn kumppanuusjohtaja 
Veli-Pekka Ratinen 

 

 

VII Motoparlamentin salaiset pöytäkirjat: Älyliikenne on 
moottoripyöräilijöille haaste ja mahdollisuus 
Suomen Motoristit ry järjesti keskiviikkona 15.11. Helsingissä VII 
Motoparlamentin, jonka pääteemana oli ”Moottoroitu kaksipyöräinen ajoneuvo 
ja älyliikenteeseen liittyvän toiminnan suuntaaminen”. 

Käydyn keskustelun pohjana oli Suomen Motoristit ry:n eli SMOTOn vastikään 
julkistama lausunto älyliikenteestä motoristin silmin sekä FEMA:n pääsihteerin Dolf 
Willingerin etäyhteyden avulla pitämä aloituspuheenvuoro, missä hän selvitti 
älyliikenteen sisältöä ja kehitysvaiheita. 

https://www.smoto.fi/wp-content/uploads/2017/12/SMOTO-Lausunto-ajokorttilain-muuttamisesta-2017-11-28.pdf
https://www.smoto.fi/?p=5479
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VII Motoparlamentin asiantuntijaraadin jäseninä oli alan huippuasiantuntemusta 
edustavia virkamiehiä, poliitikkoja ja tutkijoita. Tilaisuuden vetäjänä toimi 
Liikenneviraston tieto-osaston johtaja Jan Juslén. 

Ohessa keskustelun 
kulku. Moottoripyörät 
ja älyliikenne -aihe 
sisältää paljon 
kiinnostavia asioita, 
jotka vaikuttavat 
jatkossa elämäämme 
moottoripyöräilijöinä 
halusimmepa tai emme. 
Eli kannattaa lukea 
artikkeli, jos haluaa 
pysyä selvillä siitä, 
missä tässä 
keskustelussa mennään ja mitä tulevaisuus tuo tullessaan.  

Lue koko juttu: https://www.smoto.fi/?p=5464 

Motoparlamentti 2017 on katsottavissa tästä: https://smoto.videosync.fi/2017-
motoparlamentti 

 

 

 
 

 

https://www.smoto.fi/?p=5464
https://smoto.videosync.fi/2017-motoparlamentti
https://smoto.videosync.fi/2017-motoparlamentti
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SMOTOn moottoripyöräily ja älyliikenne -webinaarien 
tallenteet on julkaistu 

SMOTO järjesti 3-osaisen webinaarin, jossa käsiteltiin älyliikennettä motoristin 
näkökulmasta ja julkaistiin SMOTOn ITS Statement eli lausunto älyliikenteestä. 

Webinaareista on tehty tallenteet ja ne on katseltavissa Youtubesta alla olevista 
linkeistä. 

Osa 1: Älyliikenne – mistä oikein on kyse? 

Asiantuntijana ja alustajana on 
projektipäällikkö Jukka Lintusaari, 
Tampereen yliopisto. 
– käydään läpi, että mitä älyliikenne 
ylipäätään tarkoittaa ja avataan sen 
käsitteitä. 
– miten ja missä älyliikenne näkyy jo 
nyt ja mitkä ovat sen tulevaisuuden 
näkymät 
Linkki videoon: 
https://www.youtube.com/watch?v=fnmP8UqFcoA&t=2937s 

Osa 2: Älyliikenteen hyödyt ja uhkat 

Asiantuntijana ja alustajana ovat liiketoimintajohtaja Elias Pöyry, Virta Ltd. ja Mika 
Lauhde 65Security Ltd. 
– tuodaan esiin, että miten älyliikenne näkyy nimenomaan motoristin 
näkökulmasta 
– miten älyliikenne tulee lisäämään motoristin turvallisuutta 

https://www.youtube.com/watch?v=fnmP8UqFcoA&t=2937s
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– moottoripyöräilyn sähköistyminen 
– sijaintitiedon jakaminen – valvooko isoveli vai onko siitä sittenkin kuskille hyötyä? 
– loppuuko moottoripyöräilyn vapaus? 
Linkki videoon: https://www.youtube.com/watch?v=N1pcjsmbLtE 

Osa 3: SMOTOn ITS Statementin julkaisu ja kysymyksiä sekä vastauksia siihen 
liittyen. 

Asiantuntijana ja alustajana on älyliikenne-asiantuntija Kari Hanski, Ramboll 
Finland Oy 
– pureudutaan itse julkaisuun ja sen sisältöön ” SMOTO – Älyliikenteeseen liittyvän 
toiminnan suuntaaminen” 
Linkki videoon: https://www.youtube.com/watch?v=BifcveMiaO4 

 

 

SMOTO on mukana ainakin seuraavissa tapahtumissa: 
- Jyväskylän rompepäivä 6.1.2018 

- MP18 messut Helsingissä 2.-4.2.2018 

Ja muistathan: sieltä alkaa perinteisesti moottoripyöräarpojen myynti! 

Niitä on ensi vuonnakin vain 4000 kpl myynnissä ja pääpalkintona on uusi 
moottoripyörä, arvoltaan jopa n. 18 000 euroa, voittajan valinnan mukaan. 
Ensi vuonna on myös ennätyksellinen määrä oheispalkintoja, yli 2000 euron 
arvosta niitäkin! Ja kymppihän riittää, sillä voi tulla uusi prätkä kotiin! 

Samoin Verta Pakkiin -verenluovutuskamppanja alkaa Helsingin messuilta 

- Jyväskylän MP-näyttely 7.-8.4.2018 

- Kuopion MP-näyttely 21.-22.4.2018 

 

SMOTOn kevätkokous ja kerhokonferenssi pidetään Seinäjoella 24.3.2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=N1pcjsmbLtE
https://www.youtube.com/watch?v=BifcveMiaO4
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Suomen Hostellijärjestö tiedottaa, että ilmaisia hostellikortteja voi tilata vielä 
tämän vuoden aikana. Käytännössä tilaus menee niin, että kerhon puheenjohtaja 
tai joku muu kerää kortin haluavien jäsenien tiedot ja ilmoittaa ne 
Hostellijärjestölle, yhteystiedot tässä alla. Kortit tulevat sitten kerhollenne josta 
jokainen voi noutaa omansa. 

Sinikka Komu 
Markkinointi- ja viestintäkoordinaattori 
Marketing and Communications Coordinator 

Suomen Hostellijärjestö 
Finnish Hostel Association 

Yrjönkatu 38 B 15 
00100 Helsinki 
tel. +358 45 7733 2947 
sinikka.komu@hihostels.fi 

 

Kerhot voivat tilata 
Hymyilevän Motoristin 
Kevätpäivän 2018 lehtiä 
MP18-messuosastoilleen 
jaettavaksi. Yhteyshenkilö 
Marja Suominen, 
marja.suominen@smoto.fi 

 

 

 

 

 

mailto:sinikka.komu@hihostels.fi
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SMOTOn jäsenedut  

Muistathan, että ne ovat käytössäsi ympäri 
vuoden, mm. alennuksina majoituksista. 

Jäsenetulista päivitetään vuoden vaihteessa. 

Valitettavasta ainakin K1 Katsastajien 
jäsenetu poistuu, mutta uusiakin on jo 
tiedossa. SMOTO neuvottelee aktiivisesti lisää 

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

 

 

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! Ja se henkilöjäsenmaksuhan on vain 25 euroa 
vuonna 2018 niin uusilta kuin vanhoiltakin jäseniltä! 

 

Kannattaa myös piipahtaa SMOTOn Facebook-sivulla 
katsomassa mitä kaikkea sinne on päivitetty. Tykkää 
ja seuraa sivuja niin saat heti viimeisimmät tiedot!  

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

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

https://www.facebook.com/SuomenMotoristitRy/
http://www.smoto.fi/?page_id=127
https://www.facebook.com/SuomenMotoristitRy/
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Osoitteen, puhelinnumeron tai sähköpostiosoitteen muutokset voi ilmoittaa: 
webmaster@smoto.fi 

 

Jäsenkerhoille vielä muistutuksena, että vuosi-ilmoitusten aika on nyt. Aiheesta on 
laitettu kerhojen yhteyshenkilöille sähköposti sekä linkki, mihin tiedot voi ilmoittaa. 

 

 


