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JÄSENTIEDOTE 6/2018

4.9.2018

Motoristiristeily 2018
Reitti: Turku-Tukholma-Turku 2.-3.11.2018
Baltic Princess, lähtö perjantaina 2.11. klo
20.15 ja paluu lauantaina 3.11. klo 19.15.
Hyttihinnat 1-4 henkilöä:
B-hytti 68 €
A-hytti 90 €
1-2 henkilöä:
A premium 142 €
Deluxe 176 €
Suite 256 €
Executive 300 €
Deluxe, suite ja executive hyttien hintoihin
sisältyy erikoisaamiainen. Hyttihinta on
kiinteä yöpyjämäärästä riippumatta.
Ruokailut ennakkoon varattaessa:
Buffet illallinen ruokajuomineen 33 €
Meriaamiainen 10,50 €
Buffet lounas ruokajuomineen 25 €
Ilmoittautumiset sähköpostitse
matkatoimisto Häme-Matkat osoitteeseen: smotoristeily@hame-matkat.fi
tai puhelimitse 03 675 9331
Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoita hyteittäin osallistujien etunimi, sukunimi ja
syntymäaika. (Henkilötietoja käsittelevät ainoastaan matkatoimisto ja laivayhtiö.
Osallistujaluettelo toimitetaan SMOTOn edustajalle).
Ilmoittautumiset viimeistään 27.9.2018
Hinta sisältää matkan valitussa hyttipaikassa, varatut ruokailut sekä SMOTO-gaalan
lauantaina.
Matkat myy ja laskuttaa matkatoimisto Häme-Matkat Oy. Hintoihin lisätään laskutuslisä
10 €/lasku. Kimppavaraus kannattaa..
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MP-arpajaisten voittopyörän luovutus 18.8.2018
MP-arpajaisten 2018
pääpalkinto meni Jani
Talmilalle Petäjävedelle!
Voittopyörä luovutettiin
Janille Porin
Konepyöräklubin YyteriMeetingissä 18.8.2018
Jani osti arvan netistä
työantajansa kerrottua
SMOTOn MParpajaisista. Arpa on
ensimmäinen mitä Jani
on koskaan ostanut, ja
miten kävikään,
päävoitto tuli kerrasta.
Voittopuhelun jälkeen pari tuntia meni ihan sumussa, Jani totesi, ja nyt voitto
todellakin konkretisoituu. Valinta oli jo arvan ostovaiheessa selvä.
Jani valitsi voittopyöräkseen sporttisen matkapyörän Suzukin GSX-S1000F.
SMOTO toivottaa uuden motoristin joukkoomme lämpimästi tervetulleeksi ja
antoisia ja turvallisia kilometrejä. Vielä on kesää ja ajokelejä jäljellä!
Katso video voittopyörän luovutuksesta:
https://youtu.be/1fnSYgZBiGY
Palkintoluettelo löytyy tästä: https://www.smoto.fi/?page_id=4372
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SMOTO toimi ja toimii eduksesi: nämä saimme aikaan
tieliikennelain uudistuksessa
SMOTOn edunvalvontatyö on usein
näkymätöntä, mutta
tavoitteenamme on mahdollistaa
järkevä moottoripyöräilyn
jatkuminen pitkälle tulevaisuuteen.
Liity siis joukkoomme.
Suomen Motoristit ry eli SMOTO
ajoi läpi näkemyksiään
tieliikennelain uudistuksessa ja
toteutti motoristien
edunvalvojanrooliaan. SMOTO
antoi asiantuntijalausuntonsa
hallituksen tieliikennelain uudistukseen helmikuussa. Laki on hyväksytty
presidentin esittelyssä 10.8. ja se astuu voimaan 1.6.2020.
– Saimme läpi osan ehdotuksistamme, osaa emme, mutta edunvalvontatyömme
jatkuu ja olemme taas mukana puolustamassa motoristien etuja silloin kun meitä
tarvitaan, linjaa SMOTOn puheenjohtaja Marja Kuosmanen.
Asiantuntijalausunnossaan SMOTO kiinnitti huomiota seitsemään kohtaan, joista
se oli erityisen huolestunut.
Lue lisää: https://www.smoto.fi/?p=6244
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SMOTOn jäsenenä saat alennusta POP Vakuutuksen
vakuutuksista!
Suomen Motoristit ry:n jäsenet saavat nyt uusista vakuutuksista 25 euron alennuksenkäyttämällä
koodia SMOTON. Alennus hyvitetään ensimmäisen vakuutuskauden vakuutusmaksuista
ostettaessa mikä tahansa jatkuva, vapaaehtoinen vakuutus. Alennusta ei voi käyttää
liikennevakuutukseen, määräaikaiseen matkavakuutukseen tai jo alkaneisiin
vakuutussopimuksiin.
Kattava vakuutus moottoripyörällesi
POP Vakuutukselta saat kattavan vakuutuskokonaisuuden moottoripyörällesi. Voit valita
pyörällesi S- tai L-kaskon. S-kasko sopii erityisesti vanhemmalle moottoripyörälle. Se korvaa
esimerkiksi moottoripyöräsi varkauden tai siihen kohdistuneen ilkivallan aiheuttamat vahingot.
L-kaskoa suosittelemme uudelle tai uudehkolle moottoripyörälle. Vakuutus korvaa muun muassa
kolarin tai tieltä suistumisen aiheuttamat vahingot. Lisäksi L-kasko kattaa kaiken sen mitä Skaskokin kattaa. Tutustu moottoripyörävakuutuksiimme lisää
tästä: https://www.popvakuutus.fi/autovakuutus/moottoripyoravakuutus.
Milloin viimeksi päivitit tai kilpailutit vakuutusturvasi?
Moottoripyörävakuutuksen lisäksi saat hyödynnettyä alennuksen myös muista POP Vakuutuksen
uusista vapaaehtoisista vakuutuksista. Milloin viimeksi päivitit vakuutusturvasi? Nyt kannattaa
tarkistaa koko vakuutuskokonaisuutesi tilanne!
Oletko esimerkiksi muuttanut hiljattain? Muutokset omassa elämässä heijastuvat myös
vakuutustarpeisiin. Kotivakuutusta valitessa kannattaa rauhassa pysähtyä pohtimaan omaa
asumistapaa ja elämäntilannetta, ja valita kotivakuutus sen pohjalta. Entä ovatko esimerkiksi
perheesi matka- ja tapaturmavakuutukset ajan tasalla? Matkavakuutus on hyvä olla, jos kesällä on
tiedossa vaikka moottoripyöräreissu Eurooppaan.
Helppoa vakuutusasiointia
Meillä hoidat vakuutusasioitasi, kuten ajoneuvon rekisteröinnin ja turvamuutokset, kätevästi
suoraan verkossa Oma Palvelussa: https://www.popvakuutus.fi/kirjaudusis%C3%A4%C3%A4n/redirect/myInsurance. Lisäksi kun vahinko sattuu, on turvanasi
vuorokauden ympäri POP Vahinkoapu 24h.
Tutustu vakuutuksiimme tästä ja hyödynnä alennus: https://www.popvakuutus.fi/vakuutuslaskuri.
Alennuksen saat hyödynnettyä myös puhelimitse. Myyntipalvelumme palvelee arkisin klo 8-18
numerosta 010 3910 392.
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Tulevia tapahtumia:
- SMOTOn syyskokous 13.10.2018, Paikka Scandic Forssa
- Motoristiristeily 2.-3.11.2018

SMOTOn jäsenedut
Koska raha ei kasva puussa, niin sitä kannattaa säästää ja oiva
tapa siihen on käyttää SMOTOn jäsenetuja!
Muistathan, että ne ovat käytössäsi ympäri vuoden, mm.
alennuksina majoituksista.
Kaikki jäsenedut: http://www.smoto.fi/?page_id=127
Huomaa myös jäsenedut talvisäilytyksissä: https://www.smoto.fi/?page_id=5219
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Eikö motoristikamusi kuulu vielä SMOTOon?
Kerro edunvalvonnasta ja
vaikka siitä, ettei hänenkään
tarvitse maksaa mp-veroa tai
katsastaa pyöräänsä SMOTOn
ansiosta. Ja edunvalvontaahan
tehdään nyt ja tulevaisuudessa!
Ja se henkilöjäsenmaksuhan on
vain 25 euroa vuonna 2018 niin
uusilta kuin vanhoiltakin
jäseniltä!

Liittymislomake löytyy tästä klikkaamalla:

Kannattaa myös piipahtaa SMOTOn Facebook-sivulla
katsomassa mitä kaikkea sinne on päivitetty. Tykkää
ja seuraa sivuja niin saat heti viimeisimmät tiedot!
https://www.facebook.com/SuomenMotoristitRy/
Facebook-julkaisuita saa ja pitääkin jakaa, että vielä SMOTOon kuulumattomatkin
kamusi näkevät ne.
SMOTO on myös Instagramissa! https://www.instagram.com/suomenmotoristit/

Suomen Motoristit ry (SMOTO)
Kuusimäenkatu 21
33560 Tampere

Laskutusosoite:
Suomen Motoristit ry
c/o Liisa Leino
Varttivuorentie 51
21180 Livonsaari

www.smoto.fi
info@smoto.fi
Y-tunnus 1485223-9
Rekisterinumero 151.543

7 (7)

Osoitteen, puhelinnumeron tai sähköpostiosoitteen
muutokset voi ilmoittaa: webmaster@smoto.fi

FEMAn nettisivuilta löydät Euroopan viimeisimmät
kuulumiset: http://www.fema-online.eu/website/
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