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JÄSENTIEDOTE 1/2019    26.01.2019 

Tässä tiedotteessa 

 

Jos olet verosta jotain mieltä, käy SMOTOn osastolla lähettämässä postia 
kansanedustajalle: ” Aion äänestää” 

• SMOTO mukana MP-näyttelyssä Helsingissä 1.-3.2.2019 
• Moottoripyöräarvat myynnissä 1.2. 2019 alkaen 
• Hallitus järjestäytyi 
• VerestäHyviäMuistoja -kampanja käynnistyy 
• Haussa someosaaja 
• Paikalliset jäsenedut valtakunnalliseksi? 
• SMOTOn kevätkokous järjestetään 16.3.2019 Hämeenlinnassa 
• SMOTO mukana kevään tapahtumissa 
• Tuoreimmat SMOTO uutiset 
• FEMA – kansainvälisiä uutisia 

 

SMOTO mukana MP19-näyttelyssä 1.-3.2.2019 
 

Alkuvuoden kohokohta MP19-näyttely 

käynnistyy perjantaina 1.2.2019! 

Tule poikkeamaan SMOTOn osastolla 6a80 ja 

osallistu ajankohtaiseen kyselyyn 

moottoripyöräilyn tulevaisuudesta! 
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Osastollamme toteutetaan jälleen korttikampanja, jossa pääset lähettämään postia 

haluamallesi kansanedustajaehdokkaalle! 

Käy SMOTOn osastolla 

lähettämässä kortti ” Aion 

äänestää” ja kerro mitä 

mieltä olet moottoripyörien 

verotuksesta.  

 

 

 

 

Osallistu messuarvontoihin 

SMOTOn osastolla: 

• 5 kpl Eckerö Linen 

risteilylahjakortteja 

o 4 kpl reittimatkat kahdelle 

(arvo 236€) 

o 1 kpl reittimatka + hytti 

kahdelle (arvo 306€) 

• 1 kpl Siljan Linen risteilylahjakortti 

2 hengelle Tallinnan risteily 

Deluxe-luokassa (arvo 259€) 

Arvonta suoritetaan 3.2.2019. Voittajille 

ilmoitetaan henkilökohtaisesti 
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L-Fashion Group RUKKA ja SMOTO tekevät yhteistyötä suomalaisen 

moottoripyöräilyn hyväksi!  

L-Fashion Group RUKKA 

jäsentarjouksena messuilla 

jäsenkorttia näyttämällä Rukka 

Allan tai Alanna softshell takki 

49 € (svh. 89,95 €, vain mustana) 

 

 

 

Uusille MP19-näyttelyn 

aikana SMOTOn 

henkilöjäseniksi liittyneille 

50 € alennus 300 € 

kertaostoksesta 

(loppusummasta) 

kuponkia vastaan. Etu 

käytettävissä vain kerran. 

Tarjouksia ei voi yhdistää. 

 
Moottoripyöräarvat myynnissä 1.2. alkaen 

Tule ostamaan omasi heti MP-messuilta! Aiempien vuosien tavoin tarjolla on taas 
kattava valikoima moottoripyöriä, joista voittaja saa valita. 

Myyntiajan käynnistyttyä moottoripyöräarvan vois ostaa myös netistä.  

Seuraa ilmoittelua osoitteessa https://www.smoto.fi/?page_id=4372 

https://www.smoto.fi/?page_id=4372
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SMOTOn hallitus järjestäytyi 20.1.2019 
Hallituksen jäsenet ja vastuualueet näet tästä: https://www.smoto.fi/?page_id=70 

sekä toimihenkilöt vastuualueineen näet tästä: https://www.smoto.fi/?page_id=121 

 

#VerestäHyviäMuistoja verenluovutuskampanja 
käynnistyy!  

 Motoristien hengenpelastuskampanja 
”Verta pakkiin hallitusti” uudistuu – tavoite 
3000 hengenpelastusta 
 

Yhdessä SPR Veripalvelun kanssa on ideoitu 
nykyaikainen sähköinen kampanjamuoto, 
joka tukeutuu SPR:n uuden tietopalvelun 
käyttöön. Kampanja kutsuu mukaan kaikki 
suomalaiset motoristit ja kerhot 

jäsenyydestä riippumatta. Uusi kampanja ja toimintamalli näkyvät teemoilla 

https://www.smoto.fi/?page_id=70
https://www.smoto.fi/?page_id=121
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”Verestä hyviä muistoja” ja ”#hengenpelastaja”. Samalla SMOTO ja SPR 
Veripalvelu jatkavat yhteistyötään kahden vuoden jatkosopimuksella, SMOTOn 
järjestösihteeri Harri Forsberg kertoo. 

 

Perusta oma veriryhmä ja lisäinfoa haasteesta: https://www.smoto.fi/?p=6678 
 
 

Paikalliset jäsenedut valtakunnalliseksi? 
 

Onko sinulla tiedossa yritys tai oletko itse mahdollisesti 
yrittäjä, joka tarjoaa jäsenetuja paikalliselle 
moottoripyöräkerholle? Entä jos jäsenetu olisikin 
valtakunnallinen? Ilmianna yritys SMOTOn 
jäsenpalvelujohtajalle ja tuodaan paikalliset yritykset 
kaikkien SMOTOn jäsenten tietoisuuteen. 

 

Jäsenedut tällä vuodelle on päivitetty ja listaa päivitetään jatkuvasti.  

 Tsekkaa kaikki jäsenedut täältä https://www.smoto.fi/?page_id=127 

 

Jos et ole vielä jäsen, liity nyt SMOTOn jäseneksi ja 
voita Rukan ajopuku! 
SMOTO ja Rukka järjestävät arvonnan, jonka voittaja saa omakseen Salli tai Simot 
takin ja RCT housut. Arvonta suoritetaan 1.5.2019 kaikkien siihen mennessä 
SMOTOn henkilöjäseneksi liittyneiden kesken. Nyt, jos koskaan kannattaa liittyä 
SMOTOon! 

https://www.smoto.fi/?p=6671 

https://www.smoto.fi/?p=6678
https://www.smoto.fi/?page_id=127
https://www.smoto.fi/?p=6671
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SMOTOn Kevätkokous järjestetään 16.3. 
Hämeenlinnassa 
Sääntömääräinen kevätkokous järjestetään Hämeenlinnassa 16.3.2019. Laita päivä 
jo nyt kalenteriin. Tarkemmat tiedot ja ilmoittaumisohjeet tulevat helmikuussa. 

 

SMOTO on mukana seuraavissa tapahtumissa: 

• Helsingin MP19-messut 1-3.2.2019  

• Jyväskylän MP-näyttely 6-7.4.2019 

• Hot Rod &Rock Show, Tampere27-28.4.2019  

• Kuopion MP-näyttely 4-5.5.2019 

 

 

 

  

https://www.flomembers.com/smoto/members/application/createApplication
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Haussa someosaaja! 
Ovatko Facebook, Twitter ja Instagram sinulle tuttuja työkaluja? Haluatko olla 
mukana motoristien edunvalvonnan kehittämisessä? Jos nämä tuntuvat olevan 

lähellä sydäntäsi, olet etsimämme tyyppi! 😉 
Tarvitsemme apuvoimia somejulkaisujen tekemiseen ja kehittämiseen, joten tule 
mukaan tekemään vapaaehtoistyötä, jolla on merkitystä! 

Ota yhteyttä vaikkapa palautelomakkeemme kautta tai suoraan meihin 
sähköpostilla, niin kerromme lisää!  

 

Seuraa SMOTOa somessa ja pysy ajan tasalla 
https://www.facebook.com/SuomenMotoristitRy/  

 

 

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

 
Lue  tuoreimmat SMOTOn uutiset näistä linkeistä 

Motoristien edunvalvontatyö tuottaa tulosta: Harley-Davidson Club Finland ry 
mukaan SMOTOon 

Tulevaisuuden motoristeille alue käsittelytehtävien harjoitteluun 
pääkaupunkiseudulla. 

 

https://www.facebook.com/SuomenMotoristitRy/
https://www.instagram.com/suomenmotoristit/
https://www.smoto.fi/?p=6658
https://www.smoto.fi/?p=6658
https://www.smoto.fi/?p=6550
https://www.smoto.fi/?p=6550
https://www.facebook.com/SuomenMotoristitRy/
https://www.instagram.com/suomenmotoristit/
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FEMA – kansainvälisiä uutisia 
FEMA:n sivuilta löytyy monenlaista tietoa ja uutisia 

eurooppalaisen motoristin nykyhetkestä ja arvioita 

tulevaisuudesta. FEMA toimittaa itse omia uutisaiheitaan, 

sieltä löytyy myös varsin laajasti jäsenkerhojen toimittamia 

uutisia ja useiden bloggaajien tekemiä havaintoja maailman 

menosta. Jutut ovat englanninkielisiä, mutta helposti luettavia 

ja SMOTO tekee käännösreferaatteja kiinnostavista jutuista omille sivuilleen.  

Lue FEMA:n uutisia täältä http://www.fema-online.eu/website/ 

 

 

 

 

 
Ovatko yhteystietosi vaihtuneet? 

Osoitteen, puhelinnumeron tai sähköpostiosoitteen muutokset voit ilmoittaa 
sähköpostilla osoitteeseen: webmaster@smoto.fi 
 

http://www.fema-online.eu/website/

