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JÄSENTIEDOTE 2/2019    31.1.2019 

Tässä tiedotteessa 

• SMOTO on mukana MP19-messuilla – seuraa somekanavia!!! 
• Verestä Hyviä Muistoja -sivu Facebookissa 
• MP19-messutarjoukset ja muut jäsenedut -video YouTubessa 
• HMKP 2020 Eurassa 

SMOTOn somekanavilla, etenkin Facebookissa, 
tapahtuu MP19-messujen aikana!!! 
SMOTO on vahvasti mukana sosiaalisen median kanavilla MP19-messuilla, joten 
seuraa niitä aktiivisesti!!! Erityisesti SMOTOn Facebook-sivuista kannattaa nyt 
viimeistään tykätä ja pitää seurannassa, teemme 
mp-messuilta mm. Facebook-livelähetyksiä 
paikan päältä ja pyrimme mahdollisuuksien 
mukaan haastattelemaan niissä mm. 
kansanedustajia. 

Ota SMOTOn Facebook-sivut seurantaan tästä: 
https://www.facebook.com/SuomenMotoristitRy/ 

Muut somekanavat ovat: 

Twitter: https://twitter.com/SuomenMotoristi 

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

Ja kutsu myös somessa olevat motoristikamusikin 
seuraamaan näitä!!! 
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SMOTO on avannut Facebookiin uuden sivun liittyen 
Verestä Hyviä Muistoja -kamppanjaan 
Käy tykkäämässä ja pidä seurannassa – ja käy siellä kertomassa vaikka omasta 
verenluovutuksestasi tai esim. jos sinä tai joku tuttavasi on saanut verta. 

Se löytyy tästä: https://www.facebook.com/Verest%C3%A4-Hyvi%C3%A4-
Muistoja-2334776943212444/ 

Kun julkaiset verenluovutusaiheisia päivityksiäsi somessa, käytä näitä hästägejä: 
#verestähyviämuistoja #hengenpelastaja 

 

Youtubesta löytyy nyt jäsenetuvideo! 
Käy katsomassa video, jossa on MP19-tarjoukset SMOTOlaisille sekä muutkin 
jäsenedut koostetusti. SMOTOn nettisivuillahan jäsenetuja tulee uusien 
neuvotteluiden myötä lisää pitkin vuotta, joten niitäkin kannattaa käydä aina välillä 
tarkistelemassa. 

Tästä videoon: https://www.youtube.com/watch?v=bZ77LoDB-Vw&t 

SMOTOn Facebook-sivuilla on myös viimeisimmät MP19-messutarjoukset. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Verest%C3%A4-Hyvi%C3%A4-Muistoja-2334776943212444/
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Hymyilevän Motoristin 
Kevätpäivät 
HMKP 2020 järjestetään Eurassa!!! Järjestävä 
kerho, Euran Matkamoottoripyöräilijät ovat jo 
nyt tehneet vuoden 2020 HMKPn eteen 
upeasti työtä ja kiertovanne luovutetaan heille 
MP19-messuilla perjantaina. Luovutuksenkin 
saattanet nähdä livenä SMOTOn 

Facebookissa… 😊 

Valitettavasti kuluvalle vuodelle ei löydetty järjestävää tahoa, joten tältä vuodelta 
se jää väliin. 

 

Jos et vielä ole jäsen, liity SMOTOon tästä  

 

Seuraa SMOTOa somessa ja pysy ajan tasalla 

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

 

 

SMOTO on myös Instagramissa! 
https://www.instagram.com/suomenmotoristit/  

 

Jäsenedut 
Muista että monia jäsenetuja voi käyttää myös talvella! Tsekkaa 
kaikki jäsenedut täältä https://www.smoto.fi/?page_id=127 

 

 

https://www.facebook.com/SuomenMotoristitRy/
http://www.euranmmp.fi/
https://www.facebook.com/SuomenMotoristitRy/
https://www.instagram.com/suomenmotoristit/
https://www.smoto.fi/?page_id=127
https://www.flomembers.com/smoto/members/application/createApplication
https://www.instagram.com/suomenmotoristit/
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MP19-messuilta löytyy myös kätevä 
moottoripyörän seisontatuki: 

https://handyplate.fi/2019/01/10/handyplate-
finland-messuilla-mukana-tervetuloa/ 
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