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JÄSENTIEDOTE 10/2019    14.11.2019 

Tässä tiedotteessa 

 

• Motoparlamentti 18.11.2019  
• Uusia ohjeita ja koosteita yhdistystoimintaan 
• SMOTOn mukana kansainvälisissä liikenneturvallisuuskeskusteluissa 
• Vierailu Mopoilevat nuoret mopopajalla 
• Jäsenedut 

 

Motoparlamentti 2019 
järjestetään 18.11. 
Osallistu keskusteluun ja 
vaikuta!   

 

Voit osallistua joko ennakkoon 
tai livelähetyksen aikana 

 

Motoparlamentin teemana on ”Kohti kestävää liikkuvuutta”. 

Jatkamme moottoripyöräilyalan ShowCase- tilaisuuksiemme sarjaa kiitosta 
saaneella live webcast- formaatilla. Kuvaamme, tallennamme ja jaamme 
paneelikeskustelun netissä suorana.  

Katsojat voivat lähettää kysymyksiä ennen tilaisuutta ja sen aikana sosiaalisen 
median kautta. Lue tästä lisää: https://www.smoto.fi/?page_id=2790  

https://www.smoto.fi/?page_id=2790
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Kysymyksiä voi lähettää sähköpostilla webmaster ät smoto.fi. Laita otsikoksi 
”Kysymys Motoparlamentin panelisteille” 

Facebookissa voit osallistua keskusteluun ja laittaa kysymyksiä 
Motoparlamentin Facebook-tapahtumassa: 
https://www.facebook.com/events/572166106884132/ 

Livelähetyksen aikana kysymyksiä voi laittaa myös sen ohessa näkyvään 
keskustelukenttään. (huom. kysymykset eivät näy ruudussa, vain webmasterilla, 
joka esittää niitä panelisteille mahdollisesti jopa kesken keskustelunkin) 

Tässä livelähetyksen linkki: https://www.apogee.fi/smoto/20191118/ 

Lue lisää: https://www.smoto.fi/?page_id=2790 

 

Kerhot huomio! Uusia ohjeita ja koosteita 
yhdistystoimintaan 

Kokosimme muutaman linkin kerhoille koskien 
yhdistystoimintaa.  
 
Tässä asiaa mm. jäsenrekisterin ylläpidosta ja viestinnästä: 
https://tietosuoja.fi/usein-kysyttya-yhdistystoiminta 
 
Tietosuojavaltuutetun toimiston infopaketti henkilötietojen 
käsittelystä yhdistystoiminnassa. Lataa PDF-tiedosto tästä. 
 
Patentti- ja rekisterihallituksen infopaketti yhdistysrekisterin 
tietojärjestelmien uudistuksesta:  

https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/yhdistysrekisteri_uudistuu.html 

https://www.facebook.com/events/572166106884132/
https://www.apogee.fi/smoto/20191118/
https://www.smoto.fi/?page_id=2790
https://tietosuoja.fi/usein-kysyttya-yhdistystoiminta
https://tietosuoja.fi/documents/6927448/10594424/Henkil%C3%B6tietojen+k%C3%A4sittely+yhdistystoiminnassa/3f0e1e72-ec39-a103-4de9-df5a730ed226/Henkil%C3%B6tietojen+k%C3%A4sittely+yhdistystoiminnassa.pdf
https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/yhdistysrekisteri_uudistuu.html
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SMOTOn edustajat mukana kansainvälisissä 
liikenneturvallisuuskeskusteluissa 

SMOTOn edustajat olivat mukana 
kansainvälisissä 
liikenneturvakeskusteluissa tuomassa 
niihin motoristien näkökulmaa.  

Lue lisää: 
https://www.smoto.fi/?p=7229 

 

 

Mopoilevat nuoret ry 

SMOTO vieraili Vantaan Mopoilevat 

Nuoret mopopajalla tutustumassa 

toimintaan. Syyskokouksessa palkitun 

yhdistyksen kanssa lähti yhteistyö hyvin 

käyntiin!  

Kerhon aktiivien kanssa puhuttiin mm. 

miten koulujen liikennekasvatusta 

voitaisiin kehittää sekä miten nuoria saisi 

aktivoitua myös talviaikaan erilaisilla 

projekteilla. Tästä kuullaan pian lisää! 

 

https://www.smoto.fi/?p=7229
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Jäsenedut  

Vaikka ajokausi lähenee monella loppuaan, muista 
hyödyntää jäsenedut myös ajokauden ulkopuolella.  

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

 

 

 

Seuraa SMOTOa somessa ja pysy ajan tasalla 

Facebookissa 

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

Instagramissa 

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

ja Twitterissä 

 https://twitter.com/SuomenMotoristi 

https://www.smoto.fi/?page_id=127
https://www.facebook.com/SuomenMotoristitRy/
https://www.instagram.com/suomenmotoristit/
https://twitter.com/SuomenMotoristi

