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JÄSENTIEDOTE 1 / 2015
(päivitetty 7.1.2015)

6.1.2015

VUODEN 2015 HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT
SMOTOn hallitus piti järjestäytymiskokouksen Hollolassa 3.1.2015.
Hallituksen kokoonpano ja tehtävät vuodelle 2015:
•

Puheenjohtaja, Marja Kuosmanen

•

Järjestösihteeri, Harri Forsberg

•

•

•

hallinto

•

kehitys

Varapuheenjohtaja/edunvalvontajohtaja, Jani Immonen
•

kansainväliset asiat

•

yhteistyö

•

verotus- ja ajoneuvotekniikka

Koulutuspäällikko, Jouni Heikola
•

•

•

•

•

Liikenneturvallisuuspäällikkö, Jari Kielinen
•

liikenneympäristö

•

ajoneuvotekniikka

•

koulutus

•

vakuutus

Jäsenhuoltopäällikkö, Anne Raita
•

jäsenedut, jäsenhankinta- ja jäsenhuolto

•

jäsentapahtumat

Viestintäjohtaja, Jyrki Karuaho
•

web

•

facebook

IT-päällikkö, Keijo Salakari
•

•

nuoriso ja koulutus

webmaster

Ville Virta (hallituksen jäsen)

Projekti- ja muut vastuuhenkilöt nähtävillä SMOTOn websivulla osoitteessa: http://www.smoto.fi/?
page_id=121
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KERHOJEN VUOSI-ILMOITUKSET
SMOTOn kerhojäsenet laskevat omat jäsenensä kerran vuodessa ja toimittavat vuosi-ilmoituksen kirjallisena
ja allekirjoitettuna.
Ilmoitukset on palautettava viimeistään: 18.1.2015.
Lisätietoa: http://www.smoto.fi/?page_id=1065

KEVÄTKOKOUS 2015 JA KERHOKONFERENSSI
Helsingissä 28.3.2015. Tilaisuuden isännöi Modified Motorcycle Association of Finland ry (MMAF).
Kokous alkaa klo 11.00 valtakirjojen tarkastuksella ja varsinainen kokous klo 12.00.
Kerhokonferenssin aihe ja luennoitsijat tiedotetaan heti niiden varmistuttua.

MP-MESSUT 2015 HELSINGIN MESSUKESKUKSESSA
SMOTO on mukana messuilla osastolla 6g76, täysin uusitulla ilmeellä ja osastolla.
Kannattaa tulla paikalle ja antaa palautetta.
Paikalla hallituksen jäseniä.

Vuoden 2015 MP-arvat tulevat myyntiin messuilla.

LOGOT KERHOJEN KÄYTTÖÖN
Jos kerho tarvitsee jäsenkortteihin Suomen Retkeilymajajärjestön – SRM ry, SMOTOn tai FEMAn logoa sen
osoitteesta http://www.smoto.fi/?page_id=1757
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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

HAEMME TYÖNTEKIJÖITÄ TALKOISIIN
Haemme joukkoomme useita monen alan osaajaa. Jos tunnet halua ja kykyä auttaa suomalaisten
motoristien asiaa niin ota yhteyttä osoitteeseen harri.forsberg@smoto.fi
Lainsäädäntötyöhön liittyvien lausuntojen selvittämiseen ja tekemiseen lisävoimaa.
LAKIMIES – INSINÖÖRI
Tehtävässä olisi hyvä omata faktatietoa moottoripyöriin liittyvästä tekniikasta tai lainsäädännöstä. Tehtävässä
tulee lukea ja muodostaa kuva lausuntopyyntöihin sekä selkokielellä viestittää se eteenpäin. Auttaa
SMOTOn hallitusta lausuntojen kirjoittamisessa jne. Tästä tehtävästä lisätietoja antaa
marja.kuosmanen@smoto.fi

TOIMITTAJA
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, kerhoja tapahtumaesittelyitä jne. Kaikkea laidasta laitaan. Valitse aihe josta haluat kirjoittaa. Pääset kertomaan
jäsenistölle ja järjestön ulkopuolisille SMOTOsta ja sen työstä.
Tästä tehtävästä lisätietoja antaa jyrki.karuaho@smoto.fi
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SMOTO ESILLÄ
MP 15 Moottoripyöränäyttely, Helsingin Messukeskuksessa 30.1.-1.2.2015, osasto 6g76.
http://www.messukeskus.com/Sites1/MP/Sivut/default.aspx
Motor Show Pori 2015, 7.-8.2.2015. http://www.satakunnanmessut.fi/motorshow/
Keski-Suomen MP-näyttely, Jyväskylän Hipposhallissa 11.-12.4.2015. http://www.jmkmc.fi/mpnayttely.html
Huomaa motoristi liikenteessä -tapahtumapäivä 25.4.2015.
Kuopion MP-näyttely 16.-17.5.2015. http://www.kmcry.fi/mp-nayttely
Hymyilevän motoristin kevätpäivä Uudessakaupungissa 16.5.2015. http://www.hymyilevamotoristi.fi/
Lahden Moottoripyörämessut, 23.-24.5.2015. http://www.lahdenmessut.fi/tapahtuma/lahden-moottoripy
%C3%B6r%C3%A4messut
Surinaa Sussuille, Pärinää Pojille -moottoripyörätapahtuma Leppävirralla 12.-14.6.2015.

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

SMOTO, Viestintä

