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Tervehdys hyvä MMAF:n jäsen! 
Saat tässä kirjeessä kutsun kevään vuosikokoukseen sekä tietoja yhdistyksen toiminnasta ja 
tulevaisuuden suunnitelmista.  
Oheisessa toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksessä on tietoa viime vuoden toiminnasta, 
tuloista ja menoista. Toimintasuunnitelma kertoo kuluvan vuoden tavoitteista mutta talousarvio 
vuodelle 2006 ei ehtinyt tähän kirjeeseen. Laitamme sen hyvissä ajoin ennen vuosikokousta 
osoitteeseen http://www.mmaf.fi/vuosikokous2006.html  

Kutsu yhdistyksen kokoukseen 15.4.2005 kello 16:00 – Messukeskus 
MMAF:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään American Car Show – viikonlopun lauantaina 
Pasilan messukeskuksessa. Huomaa, että aikaisemmin ilmoitetusta poiketen kokous 
aloitetaan jo kello 16:00 koska messut menevät kiinni kello 18:00.  
Kokoukseen järjestetään kulku ja opastus messukeskuksen pääovesta. Kokoukseen tulijoilta ei 
edellytetä näyttelylipun ostoa mutta voimassaoleva MMAF:n jäsenyys on pakollinen. 
Tarkistamme jäsenyytesi ovella, mukana oleva MMAF:n jäsenkortti nopeuttaa toimintaa. 
Jäseneksi voi liittyä myös ovella (käteismaksu). 
Yhdistyksen toiminnan kannalta on hyvä, että myös sinä olet paikan päällä vaikuttamassa. 
Hallitus tarvitsee jokaiselta jäseneltä tukea ja ohjausta siitä, mihin yhdistyksen toimintaa ja 
voimavaroja tulisi suunnata – vain siten voimme toimia parhaiten sinun eduksesi. Paikalle 
tuleminen ei tarkoita sitä, että välittömästi joudut raatamaan jotain ”vapaaehtoisprojektia” kaiken 
vapaa-aikasi. 
Aktiivisille tekijöille on kuitenkin tilaa toimia ja edistää yhteisesti tärkeiksi koettuja asioita. Haussa 
on näyttelypäälliköitä ja apulaisia kesän rakennettujen moottoripyörien näyttelyihin sekä taittaja 
ja graafinen suunnittelija paitojen, logojen ja erilaisten tulosteiden suunnitteluun. Nykyinen 
puheenjohtaja on toiminut MMAF:n webmasterina yhdistyksen alkuajoista lähtien, tähänkin 
hommaan tarvittaisiin uutta verta ja php-taitajaa. Kaikissa tapahtumissa on tilaa kenelle tahansa 
osaavalle rakentajalle, puhujalle, ruohonleikkaajalle, roudarille jne.  
Esillä on ollut myös ajatus muutosten ja rakenteiden hyväksyntämenettelystä, jossa harrastajien 
omalla etujärjestöllä olisi merkittävä rooli. Toisin sanoen muutoskatsastuksessa esitettäisiin 
ajoneuvon lisäksi harrastajien oman etujärjestön 
rakennemuutoksista kirjoittama lausunto. MMAF voisi ottaa 
tällaisen roolin, tarvitsemme tähän työhön sekä osaajia että tukea 
ja ideoita.  

Jäsenmaksut vuodelle 2006 
MMAF:n sääntöjen mukaan vuosikokous määrää kulloisenkin 
vuoden jäsenmaksun. Tämä on hankalaa siten, että kuluvan 
vuoden jäsenmaksun suuruus päätetään vasta tässä 
jäsenkokouksessa. 
Hallitus ei tule esittämään muutosta nykyiseen jäsenmaksuun 
(2005 maksu oli 15 € vuodessa, ei erillistä liittymismaksua) joten 
jäsenmaksu pysynee entisellään.  
Jatkossa jäsenkokous pyritään pitämään jo alkuvuodesta, jolloin 
mm. jäsenmaksun suuruus päätetään ajoissa. Alkuvuosi on 
muullakin lailla kiireistä aikaa mm. MP-messujen tähden, joten 
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muita vaihtoehtoja tutkitaan.  
Jäsenmaksukirjeet sekä vuositarrat postitetaan heti vuosikokouksen jälkeen huhtikuussa. 
Halukkaat voivat tietenkin jo nyt maksaa vuoden 2006 jäsenmaksun yhdistyksen tilille SAMPO 
800015-70552928. Muista merkitä maksun viitekenttään jäsennumero, muuten maksusi 
menee nimettömän sponsorin piikkiin ja saat sitten myöhemmin karhulapun ikään kuin mitään 
maksua ei olisi tapahtunut… 

Pidä yhteystietosi ajan tasalla 
Mikäli yhteystietosi, vaikka sähköpostiosoitteesi muuttuu, niin muista päivittää omat osoitetietosi 
webbiosoitteen http://www.mmaf.fi/jasenrekisteri/ kautta. Samaan osoitteeseen voit myös ohjata 
kaverisi, jotka haluat liittyä jäseniksi. 
Jäsenrekisteriin liittyvissä kysymyksissä voit aina laittaa sähköpostia osoitteeseen 
jasenkirjuri@mmaf.fi  

Jäsenkirjeitä sähköpostiin – Tärkeät tiedot kirjeellä 
Sähköpostin käyttäminen tarjoaa yhdistykselle edullisen tavan jäsenkirjeiden toimittamiseksi. 
Sähköistä jäsenkirjettä kokeiltiin ensimmäistä kertaa tammikuussa ja tästä lähetystavasta saatiin 
hyvää palautetta. Kaikilla jäsenillä ei kuitenkaan ole sähköpostiosoitetta ja siten viesti ei mene 
kaikille. 
Tietoturvasta ei tarvitse olla huolissaan, sähköpostiosoitteet eivät ole muiden käytettävissä. 
Sähköinen jäsenkirje lähetetään aina siten, että vastaanottajien sähköpostiosoitteet eivät ole 
kenenkään nähtävissä. 
Yhdistyksellä ei valitettavasti ole mahdollisuuksia lähettää jokaista kirjettä perinteisessä 
postissa, jolloin vaihtoehtona on joko vähemmän jäsenkirjeitä tai epätasainen tiedonkulku. Jos 
sinulla on mielipiteitä asiasta puoleen tai vastaan, otamme mielellämme vastaan palautettasi. 
Oleellisimmat tiedot lähetetään aina paperisella jäsenkirjeellä ja siksi esimerkiksi tämän kirjeen 
sisällöstä osa on ollut jo aiemmassa jäsenkirjeessä. Tammikuun jäsenkirje on luettavissa 
osoitteessa http://www.mmaf.fi/documents/Jasenkirje20060131.pdf

MMAF käynnisti omavalmisteprojektin – Silver Bullet muuttaa pykäliä 
Olet saattanut lukea MMAF:n kotisivuilta, Kopterista 
tai Bomberista, että aloitimme vuoden 2005 lopussa 
omavalmisteprojektin. Rahoitus Silver Bullet -
projektille löytyi hallituksen jäsenen Jupi Tannisen 
kautta ja Jupi toimiikin projektin vetäjänä. 
Projektin kohteena on täysiverinen chopperi. Samat 
säännöt ja rajoitteet koskevat kaikkia moottoripyöriä 
tyylisuunnasta riippumatta. Silver Bullet -projektin 
tarkoituksena on kattavasti ja yksityiskohtaisesti 
tarjota tietoa, joka moottoripyöriä rakentelevan on 
harrastuksessaan otettava huomioon. 

Jäseneduilla halvat uittoreissut  
SMOTO on hankkinut merkittäviä alennuksia ja etuja jäsenkerhojensa jäsenille. SMOTOn edut 
ovat käytettävissäsi MMAF:n jäsenkortin avulla. Samaan pakettiin kuuluu myös Suomen 
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Retkeilymajajärjestön edut leirintäalueilta ja –varusteista. Kaikki alennukset voivat kuitenkin 
muuttua ennalta ilmoittamatta, joten tarkista alennukset joka kerran huolella. 
Laiva-alennukset ovat eduista merkittävimpiä. Jos aiot matkustaa Suomesta laivalla jonnekin, 
niin laivaedut kannattaa ehdottomasti käyttää hyväkseen. Jo yhdellä alennuksella säästää 
helposti MMAF:n jäsenmaksun sekä parin kaljan verran rahaa. 
Superfast Ferries tarjoaa Hanko-Rostock reitillä moottoripyörät ja lapset puoleen hintaan. 
Kesäsesongin ajalla 1.6-15.8 moottoripyöristä peritään vain 10,- maksu. Silja Line tarjoaa 
normaalihintaisista reitti- ja risteilymatkoista hyttipaikkoineen 15% alennuksen. Eckerö Linen 
tarjous Helsinki-Tallinna –reitille on kesäsesongilla 25.7-1.8 suuntaa kohden on 16,- henkilö ja 
15,- moottoripyörä. Yhtiö tarjoaa myös muita alennuksia. Finnlines ajaa Helsinki-Travemunde –
väliä ja moottoripyörät otetaan kyytiin veloituksetta. Myös Seawind tarjoaa alennuksia Turku-
Tukholma –reitillä.  
Kaikille laiva-alennuksille on yhteistä se, että tarvitset mukaasi SMOTOn logolla varustetun 
jäsenkortin. Tarjoukset koskevat yleensä myös matkaseuralaista. Huomaa, että useimpien laiva-
alennusten yhteydessä matkan tilaaminen pitää tapahtua erikseen määrätystä 
puhelinnumerosta. Tavallinen matkatoimisto tai muu kadunvarren konttori ei välttämättä ole 
perillä kaikista alennuksista. 
Yksityiskohtaiset tiedot jäseneduista löytyy retkeilymajajärjestön osalta osoitteesta 
http://www.srm.fi/. SMOTOn kautta saatavat edut ja esimerkiksi laivamatkojen varausohjeet 
löytyy osoitteesta http://www.smoto.fi/edut.html

Rakennettujen pyörien näyttelyitä 
Kesän 2006 ride-in näyttelyitä Suomessa 
9.6.2006 Bomber Weekend, Kiikala 
18.6.2006 Helsinki Bike Show 
30.6.2006 Saimaa Picnic III, Imatra 
5.8.2006 Lapua Kustom Cycle Show & 

Rock 

Kaivarissa viime kesänä pidetty rakennettujen 
moottoripyörien ride-in näyttely oli suurmenestys. 
Erittäin lyhyellä aikataululla toteutettuun 
näyttelyyn oli tavoitteena saada reilut 20 pyörää, 
mutta tasokkaasti rakennettuja pyöriä tuli 
ensimmäiseen näyttelyyn yli 60 – ja yleisöä 
tuhatmäärin! 
Kesän 2006 näyttelyyn on tilaa noin 100:lle pyörälle. Koska kyseessä on ride-in näyttely, niin 
tilaa annetaan ennen kaikkea ilmoittautumis- ja tulojärjestyksessä. Paikkana toimii jälleen 
Kaivopuiston nurmikko. Yleisöllä tulee olemaan vapaa pääsy näyttelyyn. 
Keräämme MMAF:n sivuille listaa tulevista yleisölle suunnatuista muunneltujen moottoripyörien 
näyttelyistä. MMAF:n ideanahan on edistää moottoripyörien rakentelun harrastamista ja oma 
näyttely on vain yksi osa tätä toimintaa. Jos sinulla on tiedossasi tällaisia näyttelyitä niin toimita 
tiedot MMAF:lle joko perinteisellä postilla tai sähköpostilla webmaster@mmaf.fi  

Seuraavat hallituksen kokoukset  
MMAF:n hallitus kokoontuu tulevan kevään 
aikana oheisen aikataulun mukaisesti. Jos sinulla 
on asiaa hallitukselle tai haluat tulla seuraamaan 
toimintaa etulinjassa ota yhteyttä. Kokoukset 
ovat jäsenistölle avoimia. 
 
Santtu Ahonen, hallituksen puheenjohtaja, 
puhelin: 040-8031045, sähköposti: puheenjohtaja@mmaf.fi

Hallituksen kokousaikataulu  
6.4.2006 torstai 
15.4.2006 lauantai (järjestäytyminen 

vuosikokouksen yhteydessä) 
10.5.2006 keskiviikko 
7.6.2006 keskiviikko 
18.6.2005 sunnuntai (Helsinki Bike Show)
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