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Yhdistys sai 2.2.2008 pidetyssä vuosikokouksessa uuden hallituksen. Puheenjohtajaksi valittiin Santtu
Ahonen. Hallitukseen oli tulijoita enemmän kuin paikkoja oli tarjolla. Tämä on yhdistystoiminnassa iloinen
uutinen ja terve merkki. Hallituksen jäseniksi valittiin Rami Yliniemi, Jupi Tanninen, Veli Koskivirta,
Jukka Rissanen, Jussi Katajainen ja Samuel Heikkinen. Varajäseniksi valittiin Teemu Lindfors, Timo
Hurri ja Timo Mäki.
Viime vuoden hallituksesta jäivät pois Jukka Räsänen, Hannu Virta ja Niclas Hallgren. MMAF kiittääkin
tässä yhteydessä reserviin siirtyviä hallituksen jäseniä työpanoksesta.
Uuden hallituksen jäsenistä kaksi vaikuttaa Tampereen lähistöllä, loput asuvat pääkaupunkiseudulla.
Hallitus tulee siis tänä vuonna kokoontuman pääkaupunkiseudun lisäksi useamman kerran Pirkanmaalla.
Hallitus valitsi 13.2 pidetyssä kokouksessa keskuudestaan varapuheenjohtajaksi Jussi Katajaisen sekä
vahvisti muiden toimihenkilöiden aseman. Sihteerinä (sihteeri@mmaf.fi) jatkaa Niclas Hallgren,
kirjanpitäjänä (rahastonhoitaja@mmaf.fi) Marja-Liisa Pitkonen, jäsenkirjurina (jasenkirjuri@mmaf.fi)
Marika Lampinen, HBS-näyttelypäällikkönä (hbs@mmaf.fi) Iivo Invenius, krääsäpäällikkönä Rami
Yliniemi sekä testausprojektipäällikkönä (testaus@mmaf.fi) Teemu S. Lindfors.

Jäsenmaksut ennallaan
Vuosikokous keskusteli jäsenmaksun mahdollisesta korottamisesta.
Kokouksessa todettiin, että jäsenmaksun korottaminen saattaa nostaa
jäsenyyskynnystä mikä ei ole tavoitteena, päinvastoin. Jokaisen joka
muuntelee moottoripyöräänsä pitäisi automaagisesti kuulua MMAF:n
jäseneksi.
Vuosikokous päätti siis pitää jäsenmaksut ennallaan. Henkilöjäsenten
vuosimaksu on 20,- ja kannatusjäsenille vuosimaksu on vähintään
100,-. Kannatusjäsenyyteen kuuluu henkilöjäsenetujen lisäksi
SUPPORT-taulu (kuva) sekä linkki MMAF:n kotisivuilla.
Jäsenmaksut muodostavat merkittävän osan MMAF:n vuosittaisista
tuloista ja niillä katetaan perustoiminnan kulut. Projektit ja hankkeet
kuten esimerkiksi testaustoiminnan käynnistys tai Silver Bullet
hankkivat oman rahoituksensa erikseen joko sponsoreiden tai
kannatusmaksujen kautta.

Helsinki Bike Show - HBS ’08
Myös Helsinki Bike Show ’08 järjestelyt on jo aloitettu. Kaupungilta on anottu vuokrapaikkaa lauantaille
14.6.2008 mutta tätä kirjoitettaessa kaupungin puisto-osasto ei vielä ole vahvistanut paikkaa. Tämän
takia emme vielä ole uskaltaneet painaa HBS-julisteita.
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Maksu välitetään saajalle vain Suomessa Kotimaan maksujenvälityksen yleisten
ehtojen mukaisesti ja vain maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella.

MMAF jäsenmaksu vuodelle 2008. Viitenumero on
samalla jäsennumero, muista käyttää viitettä. Löydät
jäsennumerosi mm. kirjekuoren osoitelapusta.
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Seuraavassa kirjeessä on siis luvassa lisäinfoa. Malttamattomille on tarjolla myös sähköpostiosoite
hbs@mmaf.fi jonka kautta voi kysellä lisätietoja.

Krääsäkauppa lähtenyt hyvin liikkeelle
MMAF-huppareita ja t-paitoja oli myynnissä
MP08:ssa. Ilahduttavan moni vetäisikin
päällensä uuden paidan.
Krääsäkauppiaamme Rami on luvannut tänä
vuonna miettiä uusia tuotteita kauppaan.
Varastotilojen rajoitusten takia seuraavaksi
katsellaan pieniä tuotteita joiden eri kokoja ei
tarvitse varastoida. Ainakin hihamerkkejä ja
tarroja on toivottu lisää…
Huppareiden hinta on nettikaupassa 51,90
(messuilla 50,-) sekä t-paitojen 19,90
(messuilla 20,-). Kentältä on kuulunut nurinaa
uusien hupparien hinnasta. Paitamyynnillä
kerätään pääomaa harrastuksemme
edunvalvonnan eteen tehtävän työn tarpeisiin,
pennikään ei siis mene hukkaan.

Löydät MMAF-tuotteet nettikaupasta: http://shop.mmaf.fi tai poikkea B-Shopissa, Tuupakantie 2’ssa
Vantaalla.

Testausprojektin kuulumisia
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
EU-vaatimustenmukaisuustodistusta, 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 testaus@mmaf.fi
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Vuoden 2008 verenluovutuskilpailu on alkanut!
Verta pakkiin hallitusti -haastekampanja on tarkoitettu
(YLE uutiset 6.2.2008)
SMOTOn jäsenkerhoille ja muillekin motoristeille.
Suomen Punaisen Ristin Veripalvelun
• Motoristit toivotaan liikkeelle hallittuihin
hätäverivarastot ovat huvenneet kriittiselle
verenluovutuksiin nyt jo talviaikaan.
tasolle. Erityisesti pulaa on veriryhmää O• Ne, jotka eivät voi luovuttaa syystä tai toisesta, niin
olevasta verestä, jota ei tällä hetkellä pystytä
voivat kuitenkin ”rekrytoida” uusia luovuttajia.
toimittamaan tarpeeksi sairaaloille.
• Onnistuneista rekrytoinneistakin voi pitää seurantaa
Veripalvelun mukaan joka päivä tarvitaan yli 1
ja niistä kannattaa ilmoittaa erikseen. Näin kerhon
000 luovuttajaa, jotta Veripalvelu voi toimittaa
verivalmisteita riittävästi sairaaloille. Veren tarve
koko jäsenistö voi olla mukana edistämässä veren ja
on tasaista ympäri vuoden.
sen aineosien riittämistä.
• SPR:n Veripalvelu tarvitsee myös plasma- ja
verihiutaleluovuttajia, joita sopivat henkilöt voivat luovuttaa jopa 2 viikon välein; nämäkin
huomioidaan kampanjan luovutuslaskennassa.
• Katso http://www.veripalvelu.fi/ - Luovutuspaikat ja -ajat, liikkuvan Veripalvelun käyntipaikat ja
paljon muuta
MMAF:lla ei valtakunnallisena järjestönä ole omaa luovutuslistaa jokaisessa veripalvelussa. Luovuttaja
voi toimittaa luovutustietonsa sähköpostitse puheenjohtaja@mmaf.fi, teemme sitten vuoden lopussa
yhteenvedon SMOTOlle. SMOTOn kampanjassa luovutusten määrä suhteutetaan kerhon jäsenmäärään.
Vuoden 2008 parhaat palkitaan SMOTO-risteilyllä 1.11.2008. Lisäksi palkitaan mm. eniten luovutuksia
tehnyt kerho.

Tulevia hallituksen kokouksia sekä näyttelyitä
Oheisessa taulukossa on tapahtumia ja kokouksia missä on mukana MMAF:n hallituksen jäseniä sekä
tietysti muita harrastajia.
MMAF:n hallituksen kevätkauden
kokoukset pidetään oheisen aikataulun
mukaisesti. Hallituksen
kokousaikatauluihin voi tietty tulla
muutoksia, kuten mihin tahansa
aikatauluun.

Kysyttävää vaikka esimerkiksi
katsastusvaatimuksista?

15.3.2008
19.3.2008
kello 18:30
21-24.3.2008
5-6.4.2008
23.4.2008
26-27.4.2008
14.5.2008
7.6.2008
11.6.2008
14.6.2008

SMOTOn vuosikokous, Hämeenlinna
MMAF hallituksen kokous, Helsinki, Kone
MC, Viertolantie 4
American Car Show
Keski-Suomen MP-näyttely, Jyväskylä
MMAF hallituksen kokous, Helsinki
Hot Rod & Rock Show, Tampere
MMAF hallituksen kokous, Tampere
Custom Bike Show, Norrtälje
MMAF hallituksen kokous, Helsinki
Helsinki Bike Show

MMAF on panostanut vuosia hartiat
kumarassa lainsäädäntötyöskentelyyn ja
rakentelun profiilin nostamiseen
viranomaisten silmissä, kaikki harrastajien eduksi. Lainsäädäntö on oiennut ja edelleen oikenee monelta
osin. Harrastuksen profiili alkaa olla paraatikunnossa. Jatkossa MMAF:n tarkoitus on panostaa
aktiivisemmin harrastajakunnan neuvonta- ja testauspalveluihin. Neuvonta- ja testauspalveluilla pyritään
selventämään lainsäädännöllisteknisiä seikkoja ja harrastajien asemaa niin omavalmisteiden ja
choppereiden rakentelussa kuin yleisesti customoinnissa ja muutoskatsastusten tekemisessä.
Jo nyt netin kyselypalstalle voi heittää kysymyksen, johon ekspertit vastaavat tuota pikaa. Valmiita
vastauksia on myös tarjolla juttuketjuissa ja artikkeleissa. Edelleen, jokainen harrastaja on tervetullut
kysymään neuvoa MMAF-ständillä tapahtumissa. Tule esimerkiksi ACS08:iin, Tampereen HRRnäyttelyyn tai Jyväskylän messuille kuvien ja papereiden kanssa niin keskustellaan. Erityisen otollista
neuvojen antaminen olisi kesätapahtumissa, jossa pyörää voi näyttää MMAF:n asiantuntijalle.
Tällaista neuvontapalvelua pohditaan kehitettäväksi jo lähiaikoina. Samoin kipeästi tarpeellisen
'Rakentelijan Käsikirjan' toimittamista suunnitellaan parasta aikaa. Oma juonteensa on tietenkin
omavalmisteiden ja pidempien choppereiden testaustoiminta, jonka mallia on kehitelty jo jonkin aikaa, ja
jota ajetaan sisään tulevana kesänä.

