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Vaikutusmahdollisuuksia ?

SMOTOn kautta jokaisella on vaikutusmahdollisuus moottori-
pyöräilyn tulevaisuuteen Suomessa. 
Suomen Motoristien jäsenenä olemme osa yhteisöä, suurinta suo-

malaista motoristien etua ajavaa järjestöä. Sanotaan, että joukossa 
on voimaa, nyt voimme osallistua kattojärjestömme kautta, olla 
mukana aktiivisessa vaikuttamisessa. Kullekin avautuu nyt mah-
dollisuus omalta osaltaan antaa äänensä kuulua SMOTOn kautta 
meitä motoristeja koskeviin asioihin, jos vain halua ja aktiivisuutta 
löytyy. 
SMOTOn tiedotteet löytyvät kerhon nettisivuilta, seuratkaa niitä 

ja osallistukaa kyselyihin yms. ja olkaa aktiivisia.       
Ari T

Tammikuussa 2016 julkaistu SML/SMOTOn tiedote (lyh.):

SML ja SMOTO ovat allekirjoittaneet sopimuksen yhteistyös-
tä järjestöjen välillä.
Yhteistyön lähtökohta ja keskeisin tavoite on yhdessä teh-

tävä kansallinen ja kansainvälinen moottoripyöräi-
lyä koskeva edunvalvontatyö. Sopimuksen tavoitteena on 
edistää ja kehittää molempien järjestöjen ja motoristien vä-
listä yhteistyötä sekä vastata paremmin motoristien edun-
valvonnan haasteisiin. Uutta yhteistyötä odotetaan innolla:
”Nyt allekirjoitettu yhteistyösopimus on merkittävä, iloitsevat 
Suomen Moottoriliiton toimitusjohtaja Kurt Ljungqvist ja 
SMOTOn puheenjohtaja Marja Kuosmanen.
Tämä yhteistyösopimus, jossa hyödynnetään molempien osa-

puolien ammattitaitoista motoristien edunvalvontatyötä, tulee 
vahvistamaan motoristien asemaa ja roolia tienkäyttäjäryh-
mänä, sekä laajentamaan molemmille osapuolille tarjottavia 
jäsenpalveluja ja-etuja. Tämä on tärkeä ja merkittävä lisäar-
vopalvelu jäsenistölle, jonka merkitys tulee kasvamaan”’
Sopimuksen mukaan mm. SMOTOlla on mahdollisuus esittää 

edustajansa FIM ja FIM Europen matkamoottoripyöräilyä 
koskevaan toimintaan SML:n mandaatilla. Näin SMOTOlle 
aukeaa kanava vaikuttaa suomalaisen matkamoottoripyöräi-
lyn edistäjänä kansainvälisessä toiminnassa myös perinteisesti 
paremmin kilpaurheilusta tunnetuissa kansainvälisissä kat-
tojärjestöissä. Sopimuksen myötä SMOTOn jäsenillä on myös 
mahdollisuus osallistua matkamoottoripyöräilyyn liittyvään 
FIM:n tai FIM Europen toimintaan.

Touringin ei niin-
perinteiset 

MP-Messubileet!!
Lauantaina 4.2. klo 18:00 =>

MP-messubileet pidetään Golden Classics Cafe & 
Bar’in tiloissa Helsingin Jätkäsaaressa. 

Osallistumismaksu 20€/hlö sisältää ohjelman ja ruokailun.
Ruoka: Metsästäjän riistakäristys, riisiä, salaattia, patonkia

Ohjelmassa:
Burleskitanssia a la Dixie Feathers 

Soittaa ja tanssittaa: Otto Fothy One Man Band 

Hinta vain 20 euroa,
sisältää ruoan ja ohjelman ja yllätyksiä ...

Ilmoittaudu 30.1.2017 mennessä kerhon nettisivujen kautta:
www.tfmk.com/tapahtumat  => valitse MP17 Messubileet ja 

sieltä Ilmoittaudu tästä - linkki.

Yhteystiedot bilepaikkaan:
Golden Classic Bar&Cafe sijaitsee Helsingin 

Jätkäsaaressa, vanhassa Lars Sonckin L3-maksiinissa aivan 
Länsiterminaalin lähellä, uuden Clarion hotellin vieressä.

Tyynenmerenkatu 6, 00220 Helsinki
www.goldenclassics.fi

Messukeskuksen vierestä pääset perille parhaiten ratikalla nro 9.   

PS. Varaa majoituspaikkasi ajoissa!

Tervetuloa!

Otto Fothy jr, tunnettu ”miehenä sinisen Fenderin kanssa” joka laulaa 
paremmin kuin kitaristi ja soittaa kitaraa paremmin kuin laulaja, esittää 

biisejä mm.seuraavilta artisteilta: Eric Clapton, Jimi Hendrix, Dire Straits, 
Deep Purple, CCR, Gary Moore, Santana ja Cream. Lisäksi lauluja 

henkilöiltä kuten Michael Jackson, Tom Jones ja Elvis Presley, kuitenkin 
omina versioinaan.


