Euran
Matkamoottoripyöräilijät ry
euranmmp@gmail.com

www.euranmmp.fi

Tervehdys, ja kiitos siitä että olet kiinnostunut kerhomme toiminnasta.
Euran Matkamoottoripyöräilijät on alkujaan jo perustettu 1976 mutta kerhon toiminta lopetettiin kaksituhatta luvun alkupuoliskolla. Joukko aktiivisia motoristeja päätti perustaa seuran uudelleen uuteen nousuun
13.03.2011, ja totisesti näin on käynyt. Tätä kirjoittaessani kerholla on jo noin 120 jäsentä.
Euran MMP on myös valtakunnallisen SMOTO:n jäsen. Suomen Motoristit ry (SMOTO) on vuonna
1989 perustettu suomalaisten motoristien, moottoripyöräkerhojen ja -järjestöjen yhteenliittymä ja yhteistyöelin, jonka tarkoituksena on valvoa suomalaisten motoristien etuja. SMOTO:on kuuluu jäsenkerhojen kautta ja henkilöjäseninä yli 17 000 motoristia (2013).
Kerhomme jäsenenä saat paljon erilaisia alennuksia hotelleista niin Suomesta kuin Euroopasta. Laivamatkoista ja paljon erilaisista palveluista kuten moottoripyörä varusteista ym. Käy tutkimassa mitä etuja saat
ollessasi kerhomme jäsen. www.smoto.fi ja linkki jäsenedut.
Käy myös kerhon sivuilla www.euranmmp.fi josta löydät viimeisimmät tiedot tulevista tapahtumista linkistä, ajankohtaista. Suosi myös kerhomme tukijoita joiden linkit löydät sivuilta.
Esim. Kerhon jäsenkortilla Public Housesta Kauttualta, neljän täytteen motoristipitsa 10€ (norm. 15€).
Liity myös wats app ryhmäämme ja tiedät reaaliajassa missä mennään, ilmoita puhelinnumerosi tekstiviestinä
Matille 0500 774579 ja sinut lisätään ryhmään. Meillä on myös oma facebook ryhmä nimellä Euranmmp, liity
mukaan jo tänään.
Toistaiseksi kokoonnutaan noin kuukauden välein Rantaparkissa (ent. Myllyhovi) kunnes löydämme
uudet kerhotilat. Ajat ja tapahtumat löydät osiosta ajankohtaista.
Tule mukaan, paikalla kahvi- ja pulla tarjoilu.
Helpoiten liityt jäseneksi maksamalla jäsenmaksun 30 € (alle 18v ja opiskelijat 15 €) tilille

FI37 5023 0120 0622 21. Viite 12603
Saaja Euran Matkamoottoripyöräilijät ry.
Ilmoita myös yhteystietosi jäsenrekisteriin Esalle s-postiin
silver.sky@dnainternet.net tai euranmmp@gmail.com
Josta käy ilmi. Nimi, osoite, puhelin, s-posti osoite, oma syntymävuosi, mp merkki ja kuutiotil.

Kalle Kaasuttaja

Kun olet kerhon jäsen,
saat jäsenkortin ja jatkossa vuosittain erillisen vuositarran joka liimataan jäsenkorttisi oikeaan alareunaan vanhan vuosiluvun
päälle.

Saat myös vuositarran kerhon logolla jonka voit liimata
parhaaseen katsomaasi paikkaan.
Tarran malli muuttuu vuonna 2018

Kerhon vuosijulkaisut on myös luettavissa netistä kohdasta JULKAISUT
Jos on jotain mieltä askarruttavia kysymyksiä, kysy rohkeasti allekirjoittaneelta tai vaikka hallituksen tai
muilta kerhon jäseniltä. Yhteystiedot löytyvät sivulta www.euranmmp.fi
Esa Lehtonen p. 0440 520520
puheenjohtaja

