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MP-ARVAT 2016 – JÄSENKERHOJEN JA JÄSENTEN MYYTÄVIKSI
SMOTO haluaa tuoda esille jäsenkerhojen merkityksen MP-arpojen myynnissä. Vuonna 2015
kerhot myivät 18% arvoista. Vuonna 2016 arpojen myyminen on jäsenkerhojen ja jäsenten
vastuulla. Tässä korostuu yhteishenki ja yhteinen tekeminen, yhteisen asian hyväksi. Tavoite
olisi, että jokainen jäsenkerho ottaisi myytäväksi 1-2 nippua arpoja. Eniten arpoja myynyt kerho
ja jäsen palkitaan 100 € lahjakortilla (toimintasuunnitelma 2016).
Vuonna 2016 arpoja on myynnissä 4 000 kpl. Arvat ovat 20 kpl nipuissa. Nippuja saa tilata
arpavastaavalta osoitteesta arpa@smoto.fi
Arvat tulevat myyntiin MP 16 messuilla Helsingissä 5.2.2016. Arpoja voi ostaa messuilta, aktiivisilta
jäseniltä ja SMOTOn web-sivun kautta.
MP-arpojen tuotto kokonaisuudessaan käytetään lyhentämättömänä mp-edunvalvontatyöhön,
jotenka hyöty tulee meille kaikille motoristeille.

MP 16 MOOTTORIPYÖRÄMESSUT – JÄSENKERHOT ESILLE
SMOTO haluaa tuoda esille jäsenkerhojaan vuoden 2016 MP näyttelyssä Helsingin
Messukeskuksessa 5. -7.2.2016. SMOTOn osasto on samassa paikassa kuin vuonna 2015
(osasto 6f79).
Jäsenkerhot voivat tulla SMOTOn osastolle tunniksi esittelemään toimintaansa. Kertoa
toiminnastaan ja jakaa esitteitään. Valitettavasti esitteitä ym. jakomateriaalia ei voi jättää SMOTOn
osastolle tilan rajallisuuden johdosta. Jäsenkerhot maksavat itse messujen kustannukset (esim.
pääsyliput ja ruuat).
Tunnin mittaiset esittelyvuorot tulee varata sähköpostilla osoitteesta jyrki.karuaho@smoto.fi
17.1.2016 mennessä. Varauksessa on mainittava yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero.
Ajat täytetään varausjärjestyksessä. Päällekkäisiä aikoja ei anneta.
MP 16 Moottoripyörämessujen sivu osoitteessa
http://www.messukeskus.com/Sites1/MP/Sivut/EventExhibitorCard.aspx?
participationId=1900727258&EventId=13043

SMOTO JALKAUTUU KENTÄLLE
Edunvalvonta on hiljaista puurtamista taustalla. Vaikuttamista lainsäädäntötyöhön jne. Siksi monen
jäsenen on vaikea mieltää SMOTO ja sen rooli moottoripyöräilyssä.
Jos koet tarvetta tutustua SMOTOn toimintaa niin kutsu meidät viettämään iltaa kanssanne.
Teemalla SMOTO tutuksi kaikille motoristeille.
Myös useamman kerhon yhteiset tilaisuudet tulevat kyseeseen.
Jos tunnet ja tiedät kerhoja tai henkilöitä, jotka eivät ole SMOTOn jäseniä, anna meille vinkki tai
pyydä mukaan ”SMOTO-iltaan”. Tällainen infopitoinen tilaisuus voidaan pitää myös esim. kerhojen
vuosikokouksen, kerhoillan tai muuhun kerhon tapahtumaan yhteydessä.
Lisätietoja antaa ja yhteenotot osoitteeseen anne.raita@smoto.fi

KERHOJEN VUOSI-ILMOITUKSET
SMOTOn kerhojäsenet laskevat omat jäsenensä kerran vuodessa ja toimittavat vuosi-ilmoituksen
kirjallisena ja allekirjoitettuna.
Ilmoitukset on palautettava viimeistään 18.1.2016.
Lisätietoa osoitteesta http://www.smoto.fi/?page_id=1065

HUOMAA MOTORISTI LIIKENTEESSÄ – 23.4.2016
Jäsenkerhojen järjestämiä Huomaa motoristi liikenteessä -tapahtumia lauantaina 23.4.2016.
SMOTOn on miettinyt tapahtuman uudistamista ja siihen liittyen pyytää jäseniltä ideoita sekä
ehdotuksia siitä millainen olisi toimiva ”huomaa motoristi liikenteessä tapahtuma”. Tapahtuman
idea on kasata motoristit yhteen ja samalla saada muut tiellä liikkujat huomaamaan motoristit
positiivisessa mielessä. Miten huomioida esim. autoilevat perheet jne?
Palautetta ja kehitysideoita voi pistää sähköpostilla osoitteeseen anne.raita@smoto.fi

HAEMME TYÖNTEKIJÖITÄ TALKOISIIN
Haemme joukkoomme useita monen alan osaajaa. Jos tunnet halua ja kykyä auttaa suomalaisten
motoristien asiaa niin ota yhteyttä osoitteeseen marja.kuosmanen@smoto.fi

SIHTEERI
Olet tässä tehtävässä mukana SMOTOn hallituksen kokouksissa ja teet kokousten pöytäkirjat.
Hoidat asiakirjojen hallintaan liittyvät tehtävät. Tehtävässä sinun tulee hallita kaikki toimistotyön
nykyaikaiset työkalut. SMOTOn asiakirjahallinto on sähköistetty ja intranet ulkoistettu.
Tehtävä on monipuolinen ja rakentuvat valittavan henkilön osaamisen mukaan. Pääset katsomaan
edunvalvontatyötä läheltä.
Tästä tehtävästä lisätietoja antaa harri.forsberg@smoto.fi

TOIMITTAJA / TIEDOTTAJA
Jos koet, että sormet näppiksellä liikkuu ja lauseet tulevat yhtenä ryöppynä, niin liity aktiiviseen
joukkoomme.
Tarvitsemme kirjoittajia moneen juttuun. Tarjolla juttujen kirjoittamista lainsäädännöstä ja –
tekniikasta, kerho- ja tapahtumaesittelyitä jne. Kaikkea laidasta laitaan. Valitse aihe josta haluat
kirjoittaa. Pääset kertomaan jäsenistölle ja järjestön ulkopuolisille SMOTOsta ja sen työstä.
Tehtävän hoitaminen edellyttää perehtyneisyyttä WordPress sisällönhallintaohjelmaan.
Kuvankäsittelyohjelmien hallinta auttaa SMOTOn web-sivujen taittamista.
Tästä tehtävästä lisätietoja antaa marja.kuosmanen@smoto.fi

”TILASTONIKKARI” / -TAUSTOITTAJA
Jos näet maailman numeroina ja niiden riippuvuuksina. Haluat hahmottaa asioita tilastojen kautta.
Maailma on täynnä tietoa. SMOTO kaipaa joukkoonsa henkilöitä, jotka jaksavat seurata eri tahojen
julkaisuja ja tilastoja.
Tehtävässä seuraat eri lähteitä ja teet niistä tarvittavia tilastoja sekä kasaat kokonaisuuksia, joita
voidaan käyttää edunvalvontatyössä. Tuotat tausta-aineistoa SMOTOn hallitukselle ja SMOTOn
työssä mukana oleville.
Tästä tehtävästä lisätietoja antaa marja.kuosmanen@smoto.fi

SMOTO ESILLÄ
9.1.2016 Jyväskylän rompepäivä http://konepyoraseura.fi/jyvaskylan-rompepaivat-09-01-2016/
5.-7.2.2016 MP 16 näyttely Helsingin Messukeskuksessa. Osasto 6f79.
http://www.messukeskus.com/Sites1/MP/Sivut/EventExhibitorCard.aspx?
participationId=1900727258&EventId=13043
19.3.2015 SMOTOn kevätkokous ja kerhokonferenssi Jyväskylässä http://www.smoto.fi/?
event=smoton-kevatkokous-ja-kerhokonferenssi-jyvaskylassa
2.-3.4.2016 Keski-Suomen MP-näyttely Jyväskylässä http://www.jmkmc.fi/mpnayttely.html
23.4.2016 Huomaa motoristi liikenteessä -tapahtumapäivä. Jäsenkerhojen järjestämiä tapahtumia,
useilla paikkakunnilla. Tapahtumasivu osoitteessa http://www.smoto.fi/?page_id=2792
23.-24.4.2016 Kuopion MP-näyttely http://www.kmcry.fi/mp-nayttely
14.5.2016 Hymyilevän motoristin kevätpäivä Mäntsälässä. Järjestäjä Moosehead Bikers ry.
Hymyilevän motoristin kevätpäivä kampanjasivusto: http://www.hymyilevamotoristi.fi/

SMOTO UUTISET
Tuoreimmat ja nopeimmat uutiset luettavissa http://www.smoto.fi
Kalenteri tapahtumista missä SMOTO on mukana http://www.smoto.fi/?page_id=413
SMOTOn jäsentiedotteet luettavissa osoitteessa http://www.smoto.fi/?page_id=1515
SMOTOn lausunnot ja muut julkaisut osoitteessa http://www.smoto.fi/?page_id=2780
Muista seurata ja käydä tykkäämässä myös Facebookissa
https://www.facebook.com/SuomenMotoristitRy
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