Modified Motorcycle Association of Finland
Joulukuu 2007
www.mmaf.fi

JÄSENKIRJE

Sivu 1/2

Kesän riennot ovat ohi ja vaikka kelit vielä paikoitellen antavatkin mahdollisuuden käydä satunnaisesti ajelemassa,
niin valtaosa harrastajista on jo siirtynyt tallin perukoille visioimaan, sekä työstämään ajopelejään.
Itse ajaminen on vain murto-osa harrastusta monille ja elämäntapamotoristeille riittää monenmoista touhua myös
talveksi. Myös MMAF on täystyöllistetty koko pitkän ja synkän talven, niin byrokratian rattaissa pyörimisen, kuin ensi
kauden tapahtumien järjestelyiden kanssa. Ja muistakaa, että tämä kaikki vain jotta meillä olisi ”huominen” myös
prätkien rakentelussakin. MMAF kiittääkin kaikkia jäseniään tuestanne, osallistumisesta ja palautteesta kuluneen
kesän osalta.

Yhdistyksen virallinen vuosikokous
Yhdistyksen virallinen vuosikokous
järjestetään moottoripyöränäyttelyn
yhteydessä lauantaina 2.2.2008 kello 14:00.
Näin messuvieraat voivat välttyä
pahimmalta ruuhkalta. Vuosikokoukseen
päästäkseen pitää siis saapua
moottoripyöränäyttelyn kakkoshalliin (osasto
2d31, 2-hallissa on rakennetut pyörät).
Kirjeen lopussa on erillinen MP08-tietoisku
jonka näyttelyn järjestäjä meille ystävällisesti
toimitti.

Vuosikokouksen esityslista,
toimintakertomus,
toimintasuunnitelma ja talousasiat
Tämä kirje toimii tässä ja nyt virallisena
kutsuna vuosikokoukseemme.
Kokouksessahan valitaan puheenjohtaja ja hallitus, päätetään edellisen kauden vastuuvapaudesta ja päätetään
seuraavan kauden toimintasuunnitelmasta.
Papereiden valmistelu on hyvässä vauhdissa ja saanemme ne jakoon heti vuoden alussa. Paperityön lisäksi
yhdistys kaipaa hallitukseen aktiivisia osaajia jotka haluavat tehdä töitä harrastuksemme pitkäaikaisen kehityksen
eteen. Edunvalvonta ei tule ilmaiseksi vaan se revitään vapaaehtoisten vapaa-ajan kalentereista. Tulemalla
vuosikokoukseen voit vaikuttaa!

Elä paleloi, hupparit tuloo!
MMAF huppari Shopissa! Kauan odotettu huppari on
vihdoin saatavilla. Selkä- ja rintapainatukset ovat
kesällä lanseerattujen ”Chopper” ja ”Fighter” t-paitojen
kaltaiset, lisäksi hihoihin on painettu MMAF-tekstit ja
yhdistykselle ominaiset ruutulippu tehosteet. Hintaa
upealla hupparilla on 51,90 € ja tuottohan käytetään
MMAF’n toiminnan ylläpitoon.
Tilaa omasi nettikaupasta: http://shop.mmaf.fi tai
poikkea B-Shopissa, Tuupakantie 2’ssa Vantaalla.

www.mmaf.fi
Teknisten muutosten, komponenttien vaihtamisen,
määräysten/pykälien ja yleensä ottaen kaikkeen
rakenteluun liittyvän tiimoilta on jatkuvasti eläväistä,
mutta asiapitoista keskustelua MMAF kotisivuilla. Kannattaa käydä katsomassa, moni mieltä askarruttanut asia voi
selvitä siltä istumalta. Sivuilla on myös runsaasti linkkejä tärkeisiin ja asiaankuuluviin sivustoihin, helpottaa
kummasti kun esim. etsit pykäläviidakosta jotain tietoa.
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Testauspalveluita harrastajille
MMAF:n ajodynamiikan ja jarrujen testaamissuunnitelmat ovat nyt siinä pisteessä, että voimme tarjota
testauspalveluja niitä tarvitseville. Lainsäädäntö sen sijaan ei ole vielä valmista, joten ajokaudella 2008
testauspalvelujen tarve on käsityksemme mukaan vielä vähäistä: esimerkiksi omavalmisteen rekisteröimiseksi
pelkkä jarrutesti ei vielä riitä.
Joissakin tapauksissa tarvetta jarrutesteille on kuitenkin nyt jo esiintynyt, joten ensi ajokaudella pyrimme
järjestämään testauspäiviä kysynnän mukaan. Esimerkiksi ulkomailta tuodut pyörät, joille ei ole olemassa EUvaatimustenmukaisuustodistusta, saattavat tarvita testituloksen rekisteröintiä varten. Samoin sellaiset
omavalmisteet, joille muut todistukset (erityisesti päästöt ja melu) ovat jo olemassa. Jos pyöräsi siis tarvitsee
todistuksen jarruista, ota yhteyttä!

Helsinki Bike Show - HBS ’08
Myös Helsinki Bike Show ’08 järjestelyt on jo aloitettu. Kaupungilta on anottu vuokrapaikkaa lauantaille 14.6.2008 ja
anomus käsitellään vuoden alussa, joten tarkka aika ja paikka voidaan varmistaa vasta myöhemmin. Mutta laittakaa
aika silti jo kalenteriin, edellisvuosien HBS’t ovat saaneet kovasti kiitosta hienoista järjestelyistä ja tapahtumaa
pidetään kaikin puolin positiivisena myös päättäjien taholta.

MP 08 – valoa talven keskelle
MP 08 Moottoripyöränäyttely on Pohjoismaiden suurin moottorilla
varustettujen kaksipyöräisten kavalkadi. Jo 39. kerran se räväyttää
pimeimmän talven keskelle prätkämaailman tyylikkäimmät klassikot,
kuumimmat uutuudet, läjän muita kaksi-, kolme- ja nelipyöräisiä,
ajovarusteita, vauhdikkaita näytöksiä ja samanhenkistä porukkaa.
Rakennetuille pyörille ja rakentelulle on tällä kertaa varattu kokonainen
oma halli!
Rakennettujen pyörien hallista löytyvät sulassa sovussa kustomit
(Kopteri Chopper & Custom Jamboree), bomberit (Bomber Hell),
historiallisten britti-twinien näyttely sekä työ- ja entisöintinäytökset.
Osastoilta löytyy lisäksi mm. kiihdytyskalustoa ja ruiskumaalausdemoja.
Halliin rakennetulla tuotantolinjalla voi todistaa MP-näyttelyn oman
maskottipyörän syntymistä. HD:n ”matkalehmästä” muovautuu MPmessujen persoonallinen nimikkopyörä, joka juhlistaa keväällä 2009 jo
40-vuotta täyttävää MP-näyttelyä. Pyörän modifioi Flying Choppers.

Ei vain seisovia pyöriä!
Areena on varattu kuminkäryisille näytöksille, joissa vetovoimaa
uhmaten noustaan korkeuksiin ja pistellään menemään. Luvassa on
Supermoto-ajolähtöjä huippukuskien ajamana sekä vauhdikkaita FMX ja
stunt –ajonäytöksiä. Kunnon katsomot varmistavat hyvän näkyvyyden.

Kukkaro mukaan ja ostoksille
Kauppahalli on todellinen markkinapaikka, josta voit hankkia samalla
reissulla varaosat, ajovarusteet sekä prätkähenkiset vaatteet ja korut.
Jos jano yllättää, mene Baariin! Kauppahallin perältä, Baarin vierestä
löytyy myös Matkailukortteli, jonka tietotorilla voi kuunnella MPmatkailusta kertovia tietoiskuja ja tutustua matkailualan yrityksiin.

Mopokansan oma Miitti
Ensi kertaa MP:n historiassa tapahtuma levittyy myös Messukeskuksen yläkertaan. Sinne rakennetaan
aktiviteettialue, jossa voi viettää aikaa prätkä- ja ralliaiheisten pelien, leffojen, musiikin ja kavereiden parissa.
Kyseessä saattaa olla talven ainoa mopomiitti

