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Tarjous jäsenistölle
Olemme tehneet Readme -kustantamon kanssa sopimuksen, 
joka koskee tässä vaiheessa Kustomeita Härmästä -kirjaa. 
Sopimusta saatetaan laajentaa muihinkin saman kustanta-
mon opuksiin, mikäli sopivia löytyy.
 

Jäsenistölle tarkoitettu tarjous löytyy osoitteesta: 
www.readme.fi/mmaf/

Vuosi vaihtumassa

Vuosi 2011 oli mp-rakentajien kannalta sekä mahdollisuuk-
sia että uhkia täynnä. Uhkat koetaan usein myös mahdolli-
suuksina, mutta tässä niillä tarkoitetaan hiukan eri asioita. 
Vuosi alkoi lupaavissa merkeissä kun pitkään neuvoteltu ja 
kasattu APU II lakipaketti vuoden vaihteessa astui voimaan. 
Monille se toi helpotusta omaan harrastukseensa ja sen 
avulla saatiin useita muunneltuja pyöriä laillisesti maantielle, 
sekä pitkiä että lyhyitä. 

Ikävä kyllä APU II tuotti osalle rakentajista myös pettymyk-
sen. Yksi lakipaketin kantavia ajatuksia oli helpottaa oma-
valmisteiden rekisteröintiä, mutta toisin kävi. Uusien oma-
valmisteiden rekisteröinti kilpistyy tällä hetkellä pääasiassa 
niiltä vaadittuihin päästötesteihin ja kun otetaan huomioon, 
että kyseisiä testejä ei mikään taho Suomessa tee, niin ti-
lanne ei ole ollenkaan hyvä. Aika moni pyörä odottaa tällä 
hetkellä jotain helpotusta asiaan, mutta sellaista ei ainakaan 
toistaiseksi ole näkyvissä.

Kun uusien sääntöjen kanssa pikku hiljaa opittiin toimimaan 
ja saatiin esimerkiksi testaustoiminta käyntiin, putosi syliim-
me uusi ”pommi”. Tällä kertaa pommin nimi oli: ”L-luokan 
tyyppihyväksynnän uudistaminen – asetusehdotus komissi-
osta”. Aiheesta on kirjoitettu ja tullaan kirjoittamaan paljon 
MMAF:n foorumin lisäksi monella muullakin foorumilla ja 
MMAF:n jäsenkirjeessä, joten en käsittele asetusehdotusta 
tässä tarkemmin, mutta muutama sana siihen oleellisesti liit-
tyvästä aiheesta kuitenkin.

Tässä tilanteessa, jos koskaan, tarvitaan yhtenäistä, osaa-
vaa ja voimakasta edunvalvontaa. Meillä on Suomessa vi-
ranomaistahojen hyväksymä ja tunnustama edunvalvonta-
organisaatio nimeltään Smoto ry, jolla on hyvät ja toimivat 
yhteydet sekä kotimaan että EU:n tasolla. Smotolla on myös 
jäsenjärjestöjä, jotka hoitavat tiettyjä edunvalvonnan osa-
alueita sen valtuuttamana tai sen rinnalla, kuten MMAF ry 
rakennettujen pyörien osalta, mutta kaikki tapahtuu edelleen 
vapaaehtoisvoimin. Se ei oikein tahdo enää riittää. Keskite-
tylle kansalliselle edunvalvonnalle tulisi pystyä takaamaan 
oikeanlaiset resurssit ja tuki joka tilanteessa, mutta eritoten 
näin laajoja asioita käsiteltäessä. Toivoisin kaikkien asian-
osaisten ymmärtävän tämän.

MMAF ry:n vuosikokous 5.2.2011 
klo 13.00
MMAF ry:n vuosikokous pidetään taas tänä vuonna MP-
näyttelyn yhteydessä Helsingin messukeskuksessa, lauan-
taina 5.2.2011. Vuosikokouspaperit ovat jäljempänä tässä 
jäsenkirjeessä. Tarkempi paikka messuhallilla on tätä kirjoi-
tettaessa vielä auki, mutta se selviää viimeistään MMAF:n 
tiskiltä näyttelyn aikana. 

MMAF: hallitukseen on tulossa totuttuun tapaan muutamia 
muutoksia ja uskon että paikkansa jättävien tilalle löytyy 
innokkaita asianharrastajia. Uutta verta tarvitaan kun uusia 
haasteita on edessä ja vanhemmat konkarit alkavat väsyä. 
Edellisessä jäsenkirjeessä toteutetun jäsenkyselyn perus-
teella jäsenkuntamme on hyvinkin aktiivista ja asiansa osaa-
vaa. Hallituksessa vapautuu myös puheenjohtajan paikka, 
itse aion työ ja muiden kiireiden takia jättäytyä sivuun tältä 
paikalta. 

Kiitän kaikkia menneestä vuodesta ja toivotan hyvää alka-
nutta vuotta.

Jussi Katajainen



4 5

Jäsenkysely 2010
Edellisen jäsenkirjeen mukana lähetimme kaikille vastaan-
ottajille jäsenkyselykaavakkeen, jonka avulla oli tarkoitus 
selvittää jäsenistön ajatuksia ja toiveita. Kyselyn tulos ylitti 
kaikki ennakko-odotukset, saimme lähes 250 vastausta. Eli 
vastausprosentti oli noin 25 %, joka on tämäntyyppisessä 
kyselyssä kiitettävän korkea. Eli aktiivisuutta jäsenistöstäm-
me löytyy ja tästä on hyvä mennä eteenpäin.

Erittäin positiivista oli kirjallisten kommenttien suuri määrä, 
niitä oli kirjoitettu suurimpaan osaan vastauskaavakkeita. 
Kommenteissa tuli sekä asiallista palautetta hyviä ehdotuk-
sia. Kirjalliset kommentit luetaan tarkkaan ja niistä tehdään 
vielä oma yhteenvetonsa. 

Mitään hirveän suuria yllätyksiä ei varsinaisissa ”rasti ruu-
tuun” vastauksissa tullut vastaan, mutta joitakin painotuksia 
kylläkin. Ei ole kovin yllättävää että jäsenet pitävät yhtey-
denpitoa päättäjiin tai teknillisen tiedon jakamista tärkeänä, 
mutta ehkä hiukan yllättävää oli, että esimerkiksi hallituksen 
päätöksiä kohtaan kiinnostus oli vähäisempää. Myös jäsen-
edut tuntuvat MMAF toiminnassa olevan melko sivuseikka. 
Aluetoimintaa kartoittavan kysymyksen tulos oli myös hiukan 
ajatuksia herättävä. Tosin aika moni olisi halukas vetämään 
aluetoimintaa jossain päin suomea.

Kysymys, jossa kartoitettiin halua vapaaehtoistyöhön, ai-
heutti myös positiivisen yllätyksen. Vapaaehtoisia erilaisiin 
tehtäviin ilmoittautui melkoinen määrä. Mukana oli myös 
useampi hallitustehtävistä kiinnostunut. Tässä vaiheessa on 
syytä muistuttaa, että vuosikokous, jossa uusi hallitus va-
litaan, pidetään 5.2.2011 messukeskuksessa. Vapaaehtois-
työhön ilmoittautuneet kirjataan erikseen ja sopivassa yhte-
ydessä heihin otetaan yhteyttä.

Seuraavilta sivuilta löytyy kaaviomuodossa ”rasti ruutuun” – 
kysymysten vastaukset. Kirjallisiin kommentteihin palataan 
vielä. Iso kiitos kaikille vastanneille.

Niin ja sitten se jäsenkyselyn arvonta, jonka palkintona on 
MMAF:n tuotteita. 

Voittajanumerot on arvottu ja ne ovat: 560, 207 ja 269. 

Eli jos tuli kirjoitettua oman kaavakkeen numero ylös ja se 
löytyy tuosta listasta, niin ottakaa yhteyttä.
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Vierailu Brysselissä – Osa 1: FEMA ja Euroopan 
parlamentti
Uutisoimme viime lehdessä uudesta L-luokan ajoneuvojen 
tyyppihyväksyntädirektiivistä joka uhkaa koko harrastauk-
sen tulevaisuutta. Kävimme asian tiimoilta SMOTO:n (Suo-
men Motoristit r.y., MMAF on SMOTO:n jäsen) nimissä ta-
paamassa direkitiivin laatinutta virkamiestä sekä komissiota 
marraskuun lopussa. 

Matkan aihe oli siis sangen tärkeä: moottoripyörien hyväk-
syntäsääntelyn uudistamisehdotukset. Tarkemmin agendal-
la oli valmistella tyyppidirektiiviä varten tehtävän tilastollisen 
analyysin kysymyksenasettelua. Ensinhän on vale, sitten 
emävale ja sitten tilasto. Sitä nääs saa mitä mittaa. Loppu-
pelissä ehdimme tekemän paljon muutakin.  Matka avasi 
silmiämme monelle asialle, ja yllätyksenä monet niistä saat-
tavat olla positiivisia. 

Matkan ensimmäinen kokous oli FEMA:n toimistolla. Paikal-
la oli SMOTO:n ja FEMA:n (Federation of European Motor-
cyclists, SMOTO on FEMA:n jäsen) edustajien lisäksi edus-
tajat ruotsalaisesta sisarjärjestöstämme SFRO:sta (joka on 
SMC:n jäsen, ja SMC on FEMA:n jäsen). 

Saimme havaita, että edunvalvonta Brysselissä on hyvissä 
käsissä: FEMA:n duunarit ovat kyvykkäitä ihmisiä. Heiltä 
puuttuu aika paljon tietoa moottoripyörien rakenteluharras-
tuksesta, mutta kun joku sitä tietoa heille tarjoaa, he ym-
märtävät ja osaavat sitä kyllä taiten käyttää. Kokouksessa 
kävimme läpi uuden asetusehdotuksen ongelmakohdat ja 
pohdimme alustavasti strategiaa, miten saada harrastajille 
kiusalliset säädösehdotukset muutetuiksi. Myös ruotsalais-
ten tapaaminen oli erinomaisen hyödyllistä, vaihdoimme pal-
jon ajatuksia rakenteluharrastuksesta.

Seuraavaksi matka jatkui Euroopan parlamenttiin, jossa jär-
jestettiin komission ja parlamentin ensimmäinen näkemys-
ten vaihtamistilaisuus aiheesta. Komission edustaja alusti 
esityksestä puhumalla kolme varttia virkamiesjargonia ja ho-
kemalla taikasanoja turvallisuus ja ympäristö. Tylsäääää…
Tämän jälkeen asian käsittelystä parlamentissa vastaava eu-
roparlamentaarikko, hollantilainen Wim Van de Camp, käytti 
oman puheenvuoronsa. Harrastajakunnan onneksi herra Van 
de Camp osoittautui järkeväksi mieheksi – liekö syynä se, 
että hän on koulutukseltaan lakimies ja harrastaa ratamoot-
toripyöräilyä.

Tilaisuuden harrastajaystävällisimmästä puheenvuorosta 
vastasi suomalainen parlamentaarikko, asiaa käsittelevän 
valiokunnan varapuheenjohtaja Eija-Riitta Korhola. Käytän-
kin tilaisuutta hyväkseni ja kiitän häntä MMAF:n puolesta 
erittäin myönteisestä suhtautumisesta asiaamme.

Sisällöllisesti tilaisuus oli kuitenkin varsin pintapuolinen, eikä 
yksityiskohtiin juuri paneuduttu. Mepit esittivät jonkin verran 
yleisluontoista kritiikkiä, jota vastaan komissio puolustautui 
esittämällä turvallisuus- ja saastepäästölukuja hiukan popu-
listisessa muodossa. Niinpä illallisen aikaan, nauttiessamme 
Belgian panimoiden erinomaisista antimista, olimmekin mel-
ko varmoja, että edessä on vielä paljon, paljon työtä. Seu-
raavan päivän tapaamisessa osoittautui, että epäilyksemme 

oli oikea, mutta työ itse asiassa kohdentuu hiukan toiseen 
suuntaan kuin olimme kuvitelleet.

Brysselin keikka - 
Osa 2: Komissio ja TRL
Tapasimme komissiolle asiaa valmistelleen virkamiehen, 
Guido Gielenin, sekä brittiläisen liikennetutkimuslaitoksen, 
TRL:n edustajat. Tähän tilaisuuteen liittyi mukaan myös 
ruotsalaisten motoristien kattojärjestön SMC:n edustaja (eli 
Ruotsissa SMC on vastaava kuin SMOTO). Meillä ja ruot-
salaisilla on varsin yhtenevät tavoitteet asetusehdotuksen 
suhteen: kummatkin haluavat säilyttää oman kansallisen ra-
kentelua koskevan lainsäädäntönsä. Me suomalaiset tosin 
tahdomme lisäksi omavalmisteita koskevan erityislain sa-
maan tapaan kuin Ruotsissa jo on.

Haukuttuamme aikamme komission esitystä herra Gielen 
totesi hiukan hymyillen, että asetusehdotuksen tavoitteena 
ei missään nimessä ole kieltää tai vaikeuttaa ajoneuvojen 
rakenteluharrastusta. Keskustelun kuluessa tämä asia tuli 
vahvistetuksi moneen otteeseen. Kun sitten ihmettelimme, 
miksi ehdotus kuitenkin käytännössä estää suurimman osan 
rakentelusta sellaisena kuin me sitä nyt harrastamme, herra 
Gielen viittasi asetusehdotuksen säännöksiin yksittäishy-
väksynnästä. 

Yksittäishyväksyntämenettely on tarkoitettu sovellettavaksi 
hyvin moniin erilaisiin käyttötarkoituksiin ja sitä tulee herra 
Gielenin mukaan soveltaa myös rakenteeltaan muutettuihin 
ajoneuvoihin. Toisin sanoen komission tarkoituksena on, 
että yksittäishyväksyntämenettely on se, jota sovelletaan 
harrastajien rakentelemiin ajoneuvoihin, olivatpa nämä sitten 
muutettuja tai omavalmisteisia.

Mitä tämä nyt sitten tarkoittaa? Varoituksen sana: seuraa-
va esitys on herra Gieleniltä saamiimme tietoihin perustuva 
oma tulkintamme siitä, miten asia jatkossa menee. Se ei siis 
ole sama asia, kuin virallisesti suunnitteilla oleva laki. Any-
way, käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kukin jäsenvaltio 
saa itse säätää tyyppihyväksyntämenettelyssä sovellettaville 
teknisille vaatimuksille vaihtoehtoisia vaatimuksia, joita so-
velletaan vain yksittäishyväksynnässä. 

Ruotsissa tällainen lainsäädäntö on jo olemassa sekä 
muutettuja että omavalmisteisia ajoneuvoja varten, eikä 
ruotsalaisten ole sitä sisällöllisesti tarpeen muuttaa. Suo-
messakin meillä on jo olemassa tarkoitukseen soveltuvaa 
lainsäädäntöä, mutta omavalmisteiden ja muutaman muun 
erityisryhmän osalta sitä sopisi vielä rutkasti parantaa. Yk-
sittäishyväksyntämenettely sinänsä voi myös koskea useita 
eri ajoneuvokategorioita, kuten muutettu tyyppihyväksytty, 
yksittäiskappaleena kolmansista maista maahantuotu tai 
kokonaan omavalmisteinen ajoneuvo.

Uuden asetusehdotuksen rakenteluharrastukseemme vai-
kuttava muutos onkin näin ollen enemmän menettelyllinen 
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kuin sisällöllinen, itse vaatimustasoa koskeva. Tavallaan se 
menettely, mitä nyt kutsumme muutoskatsastukseksi, kor-
vautuisi menettelyllä nimeltä yksittäishyväksyntä. Vastaa-
vasti se, mikä meillä on nykyään muutettu ajoneuvo, olisi jat-
kossa yksittäin hyväksytty muutettu ajoneuvo. Omavalmiste 
taasen olisi yksittäin hyväksytty rakennettu ajoneuvo.

Asialla on eräitä muitakin seuraamuksia. Kun tyyppihyväk-
syttyä ajoneuvoa muutetaan ja se yksittäishyväksytään, se 
kadottaa statuksensa tyyppihyväksyttynä ajoneuvona. Tästä 
seuraa, että sitä ei välttämättä saa rekisteröityä sellaisenaan 
missään toisessa EU-maassa; kunkin valtion yksittäishyväk-
syntäsäännökset ovat voimassa vain tuon valtion alueella. 
Yksittäishyväksytyllä ajoneuvolla saa kyllä ajaa kaikkialla 
EU-maissa ns. turistiajoneuvo-oikeuden nojalla, mutta ajo-
neuvon rekisteröinti muualla voi olla enemmän tai vähem-
män vaikeaa, riippuen vientimaan yksittäishyväksyntävaa-
timuksista. Suomalaisia harrastajia tämä tuskin pahemmin 
stressaa, sillä kiitos verotuksemme, käytettyjä moottoripyö-
riä ei Suomesta juuri ulkomaille viedä.

Toinen, ehkä tärkeämpi seuraamus liittyy katsastukseen: 
katsastuskonttorit toimivat yksittäishyväksyntäviranomai-
sina Trafin kanssa tehdyn sopimuksen nojalla, ja tällainen 
sopimus on olemassa vain joillakin katsastuskonttoreilla. 
Tämä merkitsee, että muutetun ajoneuvon voisi jatkossa yk-
sittäishyväksyttää vain tietyillä konttoreilla. Onko tämä hyvä 
vai huono asia, on vaikea sanoa. Yhtäältä se voi johtaa yk-
sittäishyväksyntiä suorittavien konttorien asiantuntemuksen 
parantumiseen, mutta toisaalta hintataso todennäköisesti 
jonkin verran nousee.

Brysselistä opittua - 
Osa 3: Mitä nyt pitää tehdä?
Tämä uutinen kokonaisuudessaan on periaatteessa erittäin 
hyvä, mutta siihen liittyy silti vielä paljon työtä. Brysselin 
päässä työn kärki kohdistuu yksittäishyväksynnässä sovel-
lettavista vaatimuksista ehdotettuun artiklaan, jonka mukaan 
kansallisten vaatimusten on vastattava direktiivien vaatimuk-
sia ”niin suuressa määrin kuin mahdollista”. 

Herra Gielenin mukaan tämä säännös ei estä esimerkiksi 
ruotsalaisia pitämästä lainsäädäntöään jokseenkin entisel-
lään, ainoastaan hallinnollinen menettely todennäköisesti 

muuttuu Ruotsissakin. Tämänkin asian varmistin varmuuden 
vuoksi useampaan kertaan herra Gieleniltä. Tosin ymmärsin 
myös, että komissiokin hakee jonkinlaisia EU:n laajuisia mi-
nimistandardeja myös yksittäishyväksytyille moottoripyöril-
le, todennäköisesti samantapaisia, kuin Ruotsissa ja Englan-
nissa on nyt. Mikäli näin on, on tätäkin projektia seurattava 
tarkoin.

Mutta mikäli vanhat merkit paikkansa pitävät, meikäläiset 
viranomaiset eivät aio tulkita ao. lainkohtaa yhtä liberaalisti, 
vaan väittävät, että se käytännössä kieltää kaiken mahdolli-
sen ja estää muutenkin harrastamisen. Näin ollen on yritet-
tävä yhteistyössä FEMA:n, herra Gielenin ja EU-parlamentin 
kanssa sorvata kyseisen säännöksen sanamuotoa siihen 
suuntaan, että pikkusieluisella tulkinnalla ei voi potkia har-
rastajia munille. Lainsäädännön selkeydestä ei voi Brysselin 
porukkaakaan erityisemmin kehua.

Valitettavasti suurin työsarka ja asennepesäke muhinee koti-
maisessa virkamieskoneistossamme. Suomalaisen muutos-
katsastuksen korvaaminen yksittäishyväksyntämenettelyllä 
saattaa olla mahdotonta toteuttaa järkevällä aikataululla. 
Onhan autoverokin ollut jo EU:n liittymisestä lähtien vastoin 
EU:n vaatimuksia, siis yli 15 vuotta. Ja rakenteluhan on muu-
tenkin moraalisesti arveluttavaa puuhaa. 

Joka tapauksessa on koetettava huolehtia siitä, että komis-
sion ja EU:n meille tarjoama kansallinen liikkumavara todella 
luodaan EU:n lainsäädäntöön ja sitten käytetään – samaan 
tapaan kuin Ruotsissa. Tämä vaatii rajusti töitä jonka tulisi 
tapahtua pääosin virka-aikaan. Vapaaehtoisvoimin, oman 
toimen ohella, hommaa on hankalaa jollei peräti mahdotonta 
viedä eteenpäin.

Jatkot MMAF:n nettisivuilla tai 
MP11:ssä
Brysselin reissusta tuli itse asiassa niin paljon tarinaa, että 
se ei kaikki mahdu tähän lehden palstalle. MMAF:lla on jäl-
leen ständi helmikuun alun MP-näyttelyssä jten voit tulla tis-
killemme keskustelemaan aiheesta. Tästä on käynnistynyt 
myös keskustelu jonka referoiminen näin lehtimediassa ei 
ole mielekästä. Lue ja osallistu osoitteessa www.mmaf.fi

Vuosikokouksen esityslista 5.2.2011 klo 13.00
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen § 11 määräämät asiat. 

1. Kokouksen avaus
 Puheenjohtaja avaa kokouksen.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille pos-

titetuilla kirjeillä, sähköpostilla tai alan lehdissä julkaistulla ilmoituksella. Lokakuun lopussa postitetussa jäsenkirjeessä 
oli ensimmäinen kutsu.

4. Hyväksytään kokouksen esityslista

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsen-maksujen suuruudet
 Hallitus esittää jäsen- ja kannatusjäsenmaksujen (20,- ja 100,-) säilyttämistä ennallaan.

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 Sääntöjen mukaan ”Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähin-

tään 6 muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika”.
 Edellisessä vuosikokouksessa valittiin vuoden 2010 hallituksen varsinaisiksi jäseniksi Jussi Katajainen (puheenjohtaja), 

Samuel Heikkinen (varapuheenjohtaja), Santtu Ahonen, Juha Vengasaho, Niclas Hallgren, Petteri Maaranen, Iivo Inve-
nius ja Ari Kupari. 

9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat
 Edellisessä vuosikokouksessa valittiin varsinaiseksi tilintarkastajaksi Timo Muilu ja varatilitarkastajaksi Risto Sulin. 

10. Kokouksen päättäminen

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä 
kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 
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Toiminnan tarkoitus 
Vuonna 2005 yhdistyksen vuosikokous hyväksyi seuraavan 
kuvauksen toiminnan suuntaviivoiksi: 
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää moottoripyörien ra-
kenteluharrastusta. Moottoripyörien rakentamista ei tule 
rajoittaa enempää kuin on turvallisuuden ja ympäristön kan-
nalta tarpeellista.

Viranomaisten perimiä kustannuksia, kuten katsastusmak-
suja, veroja ja muita hallintokuluja tulee alentaa siten, että 
niistä ei tule kohtuuttomia kuluja harrastajalle. Moottoripyö-
rien hankintaverottamisesta on luovuttava.

Oma- ja piensarjavalmisteisilta sekä muunnelluilta moottori-
pyöriltä vaadittavien mittausten ja testien tulee olla kohtuulli-
sia ja suoritettavissa Suomessa. Testeissä tarvittava tietotai-
to sekä laitteisto on oltava harrastajien ulottuvilla kohtuullisin 
kustannuksin.

MMAF pyrkii yhdistyksenä siihen, että sillä on käytettävis-
sään valtakunnan paras tietotaito moottoripyörien muunte-
lun saralla.

Jäsenistölle tarjotaan tilaisuuksia ja paikkoja vaihtaa koke-
muksia ja osaamista. Tällaisia voivat esimerkiksi olla jäse-
nille tarjotut www-sivut ja keskustelupalstat, näyttelyt, sekä 
jäsenistön ylläpitämä testaus- tai muu rakenteluun liittyvä 
palvelu.

MMAF kerää tietoa muunneltuja moottoripyöriä koskevasta 
viranomaistoiminnasta ja ajaa harrastajien etua vuorovaiku-
tuksessa viranomaisten kanssa. Harrastajien yleisen edun 
nimissä MMAF voi halutessaan antaa myös konkreettista 
oikeusapua.

MMAF toimii yhteistyössä muiden alan järjestöjen kanssa. 
MMAF on Suomen Motoristit ry:n, eli SMOTO:n jäsenyhdis-
tys. 

Hallitus on edelleen pyrkinyt seuraamaan toimintansa oh-
jeena näitä periaatteita. Tammikuun 2009 vuosikokouksessa 
yhdistyksen jäsenistö asetti kuluvan kauden päätavoitteek-
si viranomaisyhteistyön jatkamisen, tutkimus- ja tarkastus-
toiminnan jatkokehittämisen, jäsenpalvelujen-, tiedotus- ja 
näyttelytoiminnan jatkamisen sekä yhdistyksen taloudellisen 
tilanteen vakauttamisen.

Viranomaisyhteistyö ja lausunnot 
Moottoripyörien rakenteen muuttamista ja omavalmisteis-
ten moottoripyörien rekisteröintiä koskevat tekniset säännöt 
uudistettiin 15.12.2009 annetun ja 1.1.2010 voimaan tulleen 
lainsäädäntöpaketin myötä. Tämä ns. APU II -projekti on 
edustanut suurinta osaa MMAF:n viranomaisyhteistyöstä ja 
lausunnoista toimintavuonna 2009. Kuluneena vuonna 2010 
voimavarat ovat kuluneet lain tulkintojen ja seuraamusten 
tiedottamiseen ja sekä muutoksiin liityvään viranomaisyh-
teistyöhön. 

APU II -projektin lopputuloksena muutoskatsastuksessa so-
vellettavat vaatimukset ovat nyt harrastustoiminnan kannalta 
pääosin järkeviä ja vaatimustenmukaisuuden osoittaminen 
kohtuuhintaista. Myös omavalmisteiden rekisteröintikatsas-
tuksessa sovellettavat vaatimukset saatiin kohtuulliselle ta-
solle lukuun ottamatta jäykkäperien perusteetonta testaus-
vaatimusta sekä varsinkin pakokaasupäästöjä koskevaa 
vaatimusta joka käytännössä hankaloittaa omavalmisteiden 
rekisteröimistä kohtuuttomasti.

Muita lausuntoja toimintavuoden aikana annettiin mm. EU:n 
moottoripyöriä koskevan tyyppihyväksyntädirektiivin uudis-
tushankkeesta. Kävimme tämän tiimoilta mm. useammassa-
kin palaverissa Trafin ja muiden viiteryhmien kanssa, Brys-
selissä komission edustajien luona (SMOTOn nimissä) sekä 
Eduskunnan liikennevaliokunnan kuultavana. 

MMAF oli esittelemässä ja kertomassa ajankohtaisia asioita 
Hämeenlinnassa viranomaisille järjestetyssä Motoparlamen-
tissa yhteistyössä SMOTO:n kanssa.

Lainsäädännön kehittämistyön lisäksi MMAF on pitänyt pa-
lavereja poliisin kanssa Helsinki Bike Show:n (HBS) tiimoilta. 
MMAF:n työ ajoneuvoteknisten vaatimustenmukaisuuksien 
ääressä kantaa paremmin hedelmää, jos tärkeimmät sidos-
ryhmät voivat löytää tapoja toimia yhteisymmärryksessä 
MMAF:n tavoitteiden kanssa.

Tutkimus- ja tarkastustoiminta
Lainsäädännön kehittämisen pohjaksi tarvittavaa tutkimus-
toimintaa on jatkettu toimintavuoden 2010 aikana. Tutkimus-
toiminnan painopiste on ollut omavalmisteisten ja muutet-
tujen moottoripyörien testaamiseen tarvittavan tietotaidon 
keräämisessä. Suurin osa lainsäädännön kehittämistä varten 
tarpeellisesta tutkimustiedosta oli jo APU II-raporttia varten 
hankittu ja dokumentoitu, mutta eräillä osa-alueilla tutkimus-
toimintaa on tarpeen jatkaa ja tietämystä syventää.

Runkojen osalta tavoitteena on laatia suunnittelumallikir-
jasto, johon sisältyviä suunnittelumalleja noudattaen täysin 
omavalmisteisetkin rungot voitaisiin hyväksyä yksinkertaisia 
menettelymalleja noudattaen liikennekäyttöön. Runkoja kos-
keva AKE:n MMAF:n aloitteesta tilaama tutkimus valmistui 
syksyllä 2009. Sen pohjalta MMAF valmisteli jatkotutkimus-
suunnitelman, joka on tarkoitus toteuttaa toimintavuonna 
2010.

1.1.2010 voimaan tulleen ns. APU II -lainsäädännön myö-
tä akseliväliltään yli 2 metriä pitkien moottoripyörien muu-
toskatsastuksen hyväksyminen edellyttää ajodynamiikan ja 
painojakauman osalta testitulosta. Myös omavalmisteisten 
ja yksittäin maahantuotujen moottoripyörien rekisteröintikat-
sastuksessa jarrujen, nopeusmittarin ja melun vaatimusten-
mukaisuus voidaan osoittaa ajoneuvolaissa tarkoitetun hy-
väksytyn asiantuntijan kirjoittaman todistuksen avulla.

Hallitus on vuodesta 2006 alkaen valmistellut MMAF:lle roo-
lia omavalmisteisten ja muutettujen moottoripyörien tekni-
senä tarkastajana. Keväällä 2010 MMAF:lle anottiin uuden 

MMAF ry:n Toimintakertomus 2010 lain mukaista hyväksytyn asiantuntijan testausvaltuutta 
Trafi:lta. Testausvaltuus olisi myönnetty mutta se olisi edel-
lyttänyt erittäin raskasta ja kallista sekä vuosittain uusittavaa 
hyväksyntämenettelyä. Samanaikaisesti Testmil Oy, jolla täl-
lainen hyväksyntä muiden liiketoimien takia jo on olemassa, 
tarjosi mahdollisuutta ottaa nämä testaukset siipiensä alle. 
MMAF:n itsearvoisena tavoitteena ei ole toimia alan yrittä-
jänä tai testaajana vaan MMAF:n tavoitteena on pitää huoli 
siitä, että harrastajille on kohtuuhintaisia palveluita tarjolla. 
Tämän takia hallitus päätti, että testaustoiminta voidaan ul-
koistaa Testmil Oy:lle. Samalla MMAF:n jo kouluttamat tes-
taajat tietenkin siirtyisivät Testmil Oy:n palkkalistoille. Ratkai-
su on MMAF:n kannalta hyvä niin kauan kuin testaushinnat 
pysyvät kohtuullisina ja testauspalveluita on harrastajien 
saatavilla.

Jäsenpalvelut ja tiedotustoiminta
Vuonna 2010 jäsenistölle on lähetetty neljä jäsenkirjettä. 
Koko jäsenkunnalle lähetettävien kirjeiden lisäksi uusille jä-
senille on lähetetty liittymisen yhteydessä jäsenkortti sekä 
tietopaketti yhdistyksen toiminnasta.

Yhdistyksen tärkeimmät tiedotuskanavat ovat olleet Inter-
net-sivujen ja jäsenkirjeiden lisäksi MMAF -palstat Kopteri-
lehdessä ja Bomber Magazinessa. Näiden lisäksi MMAF on 
julkaissut kirjoituksia muissa lehdissä kuten S-Moto.

Helsinki Bike Show 10 noteerattiin useissa valtakunnallisis-
sa ja paikallisissa medioissa, sekä ennakkouutisina että tilai-
suuden jälkeen kuvien kera. 

MMAF oli vuoden 2010 aikana 2 kertaa esillä Ylen valtakun-
nallisissa uutisissa.

Näyttelytoiminta ja tapahtumat
Yhdistyksen osallistui aktiivisesti tapahtumiin ja näyttelyihin 
oli vuonna 2010.

MMAF:lla oli oma osastonsa Lahden MP messuilla helmi-
kuussa. Osastollamme kävi lukuisia harrastajia, viranomai-
sia sekä kansanedustajia keskustelemassa ajankohtaisten 
hankkeiden etenemisestä. Helmikuun MP -näyttely on sekä 
monivuotisten Helsingin että Lahden kokemusten perusteel-
la MMAF:lle kaikilla mittareilla mitaten vuoden päänäyttely. 
Osastolla käy ylivoimaisesti eniten keskustelijoita ja ajan-
kohtaisten asioiden kyselijöitä, krääsäkauppa käy hyvin ja 
uusia jäseniä tulee aina reilusti.

MMAF:lla oli osasto FHRA:n American Car Showssa (ACS) 
Helsingin messukeskuksessa pääsiäisenä. Näyttely kes-
ti totuttuun tapaan neljä päivää perjantaista maanantaihin. 
Vaikka näyttelyn profiili on voimakkaasti rakennettujen ajo-
neuvojen puolella, niin osastolla kävijöitä on harvakseltaan. 
FHRA tarjoaa meille näyttelytilan joten näyttelystä ei juuri ole 
kuluja, vaivaa näissä kiertämisessä on kuitenkin. 

MMAF:llä oli osasto myös Xtreme Car Show:ssa syksyllä. 
Xtreme car shown yhteydessä on hyvä mainita MMAF:n ak-
tiivinen rivijäsen Anssi ”Ape” Juvonen joka hallituksen ulko-
puolelta omatoimisesti ilmoittautui hommiin, kasasi ja purki 
koko ständin ja päivysti paikalla. Flunssassa.

Yhdistys vieraili myös Jyväskylässä Keski-Suomen MP-
näyttelyssä omalla osastollansa.

MMAF:llä oli osasto toukokuussa ensimmäistä kertaa järjes-
tetyssä Petrol Circus –näyttelyssä Helsingin messukeskuk-
sessa. Rakennettuja pyöriä oli paikalla todella edustavasti 
mutta valitettavasti suuri yleisö ei vielä tänä vuonna löytänyt 
tätä näyttelyä. 

MMAF:lla oli oma osastonsa myös Hot Rod & Rock Show:ssa 
Tampereella 26.–27.4., Bike Expo näyttelyssä Forssassa 
28.–29.6., Turku Kustom Show:ssa 21.8 sekä Mansen Mäntä 
Messuilla 28.8 Tampereella.

MMAF:n jo perinteiseksi muodostunut Helsinki Bike Show 
järjestettiin 12.6.2010 jo seitsemännen kerran. Näyttely jär-
jestettiin yhteistyössä Aliens MC:n kanssa, paikka oli Hel-
singin Aiemmista kerroista poiketen Helsingin Rautatiento-
ri. Varsinaisella näyttelyalueella oli noin 60 moottoripyörää. 
Tämän lisäksi näyttelyalueella nähtiin useita toinen toistaan 
hienompia ajopelejä. Edellisvuoden tapaan myös useat me-
diat noteerasivat tilaisuuden positiiviseen sävyyn. MMAF ha-
luaa kiittää yhteistyökumppaneita. Päätös näyttelyn järjestä-
misestä 18.6.2011 yhdessä Aliens MC:n kanssa on jo tehty.
MMAF käytti puheenvuoron kummassakin vuoden 2010 Bi-
ker Meetingissä.

Yhdistyksen ja hallituksen koko-
ukset 
Yhdistyksen vuosikokous 2010 pidettiin 13.2.2010 Helsin-
gissä.

Vuosikokous valitsi yhdistykselle hallituksen: Puheenjohtaja 
Jussi Katajainen, hallituksen varsinaisiksi jäseniksi: Samuel 
Heikkinen (varapuheenjohtaja), Niclas Hallgren, Santtu Aho-
nen, Juha Vengasaho, Iivo Invenius, Petteri Maaranen ja Ari 
Kupari.

Hallitus valitsi sihteerikseen Niclas Hallgrenin. Yhdistyksen 
kirjanpitäjäksi on valittu Liisa Leino. Jäsenkirjurina toimii Sa-
muel Heikkinen.

Hallitus kokoontui toimintakaudellaan 2010 vuoden loppuun 
mennessä yhteensä 13 kertaa, joista yksi oli hallituksen 
suunnittelukokous. Kokoukset olivat avoimia kaikille yhdis-
tyksen jäsenille ja niistä tiedotettiin yhdistyksen www-sivuilla 
sekä jäsenkirjeissä. 

MMAF tuotteet
Vuoden 2010 aikana otettiin kerhokaupan valikoimaa uudis-
tamaan uudella painatuksella varustetut T-paidat.
Paitsi että yhdistys saa paidoista ja huppareista tuloja toi-
mintansa ylläpitoon, ne tuovat myös paljon odotettuina ja 
toivottuina itsessäänkin lisäarvoa jäsenistölle. Samalla on 
ollut ilo huomata MMAF:n tarrojen näkyvyys lehdistössä esi-
tellyissä rakennetuissa pyörissä.
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Tilinpäätös (valmis 5.2.2010)
Tulot (marraskuu 2010)

Luvut ovat talousseurannasta marraskuu 2010, koska ti-
linpäätös 2010 ei tätä kirjoittaessa ole vielä valmis. Lopul-
linen tilinpäätös esitetään vuosikokouksessa 5.2.2011. Jä-
senmaksuja ja muita tuloja kertyi vuonna 2010 yhteensä 
29.533,-. Yhdistyksen jäsenmaksutulot olivat 20.660,-. Kan-
natusjäsenmaksujen tuotto on vuonna 2010 ollut 2.350,-, 
Muita tuloja on saatu krääsämyynnillä yhteensä 3.868,- sekä 
avustuksina 2.045,-. Tähän summaan sisältyy H-DCF ry:n 
2.000 euron avustus.

Talousarviossa vuoden 2010 tuloiksi arveltiin 33.500,-. Tuloja 
on kertynyt siis vajaa 4.000,- arvioitua vähemmänkuin. pää-
asiassa se johtui testaustoiminnan siirtämisestä Testmillille.

Menot (marraskuu 2010)

Menojen suunnittelussa vuoden alussa osattiin ottaa huo-
mioon kuluneen kauden aktiivinen näkyminen eri tilaisuuk-
sissa, testaustoiminta ja viranomaisyhteistyö, joten suuria 

yllätyksiä ei tullut. 

Suurimmat kuluerät ovat muodostaneet tutkimus- ja testa-
ustoiminta, messut, painatuskulut, jakelu ja postitus sekä 
SMOTO:n jäsenmaksu. 

Petrol Circus 10, ACS10 ja HBS10 maksoivat yhteensä noin 
3.000,- mikä on noin 1.500,- vähemmän kuin talousarviossa 
oli arvioitu. 

Menot olivat marraskuun talouskatsauksessa 21,173,-. Ta-
lousarviossa menoiksi arvioitiin 33.650,-. Yhdistyksen tili-
kauden tulos selviää kuitenkin lopullisesti vasta tilinäätöksen 
yhteydessä. (vuonna 2009 tulos oli 5.474,45 ylijäämäinen).

Yhdistysen tase on edelleen vahva ja maksukyky hyvällä 
tasolla. Taseen loppusumma marraskuun talouskatsauksen 
mukaan on 23.245,-. Yhdistyksen taloustilanne näyttää hy-
vältä myös jatkoa ajatellen. 

MMAF Hallitus

Toiminnan tarkoitus ja tavoitteet
MMAF:n toiminnan painopiste on yhä vahvasti taustalla ta-
pahtuvaa lainsäädäntö- ja viranomaisyhteistyötä sekä ajan-
kohtaisten asioiden uutisoimista ja tiedottamista harrastajien 
suuntaan. 

Toiminnan jatkaminen valtakunnallisen edunvalvonnan rinta-
malla puhtaasti harrastevetoiselta pohjalta ei ole kestävää 
kehitystä. Harvat vapaaehtoiset palavat loppuun muutamas-
sa vuodessa työn, perheen ja harrastuksen lomassa tehtä-
vän edunvalvonnan parissa. MMAF:n omat voimavarat eivät 
riitä palkattuun työntekijään mutta SMOTO.n tasolla tämä 
on mahdollisuuksien rajoissa. MMAF:n tulisikin omalta osal-
taan edistää tavoitetta, jossa Suomeen saadaan harrastajien 
edunvalvontaan vähintään yksi täysipäiväinen resurssi.

Viranomaisyhteistyö ja lausunnot 
MMAF jatkaa yhteistyötä eduskunnan, liikenne- ja viestintä-
ministeriön, Trafi:n, katsastustoimen, tullilaitoksen, poliisin ja 
muiden viranomaisten kanssa. Tavoitteena on kehittää edel-
leen moottoripyörien teknisiä vaatimuksia ja verotusta kos-
kevaa lainsäädäntöä harrastuksen kannalta edullisemmaksi. 
Muutoskatsastusvaatimusten uudistamisen seurauksena 
toiminnan tärkein painopiste on omavalmisteisten moottori-
pyörien teknisten vaatimusten kehittämisessä.

Suurimpina ongelmina nähdään omavalmisteilta vaaditta-
vat suhteettomat päästövaatimukset sekä jäykkäperäisiksi 
muutettavien jarrutestausvaatimukset. Kumpaankin on ta-
voitteena saada muutos lähivuosien aikana.

Vuonna 2011 komission valmistelema L-luokan ajoneuvojen 
puitedirektiivi tulee todennäköisesti olemaan myös erittäin 
työläs hanke.

Myös muita harrastukseen vaikuttavia lainsäädäntöhankkei-
ta nousee tasaisin väliajoin esiin ja vastaamme niihin tarpeen 
mukaan.

Tutkimus- ja tarkastustoiminnan 
jatkokehittäminen
Moottoripyörien teknisiä vaatimuksia koskevaa tutkimustoi-
mintaa jatketaan toimintavuonna 2011. Erityisenä painopis-
tealueena on runkojen lujuutta ja väsymiskestävyyttä koske-
van tutkimussuunnitelman läpivieminen.

Testauspalvelujen osalta jatketaan vuonna 2010 sovittua toi-
mintatapaa, jossa MMAF:n testaajat suorittavat varsinaista 
testaamista Testmill Oy:n nimiin. 

Jäsenpalvelut 
MMAF jatkaa aktiivista tiedottamista ja tiedon jakamista. 
Jäsenistöä pyritään auttamaan moottoripyörien rakenteluun 
liittyvissä lainopillisissa ja oikeudellisissa ongelmissa silloin, 
kun ne ovat ennakkotapauksia tai muuten auttavat laajem-
paa harrastajakuntaa. 

MMAF jatkaa SMOTO:n jäsenenä. SMOTO toimii tärkeänä 
valtakunnallisena kattojärjestönä. MMAF:n toiminnan kan-
nalta on välttämätöntä, että Suomessa on toimiva ja laaja-

MMAF ry:n Toimintasuunnitelma 2011

pohjainen edunvalvontajärjestö. SMOTO:n jäsenedut ovat 
jäsenten käytettävissä.  

Tiedotus- ja näyttelytoiminta 
Toimintavuonna 2011 pyritään opastamaan jäsenistöä erityi-
sesti uusien muutoskatsastussäännösten soveltamisessa. 
Ensisijainen tiedotuskanava on yhdistyksen kotisivu.

MMAF:lla on oma osasto Helsingin MP-näyttelyssä ja mah-
dollisesti 2011 järjestettävässä Petrol Circus –näyttelyssä 
Helsingissä

MMAF järjestää yhteistyössä Aliens MC:n kanssa Helsinki 
Bike Show ’11 ride-in moottoripyöränäyttelyn 18.6.2011. 
Tämän lisäksi yhdistys pyrkii mahdollisuuksien mukaan 
olemaan esillä muissa näyttelyissä ja tapahtumissa ympäri 
Suomea.

MMAF jatkaa aktiivista tiedotustoimintaa. Yhdistyksellä on 
oma palsta Kopteri ja Bomber Magazine -lehdissä. Tarvit-
taessa artikkeleita toimitetaan myös muihin lehtiin ja medi-
oihin. 

Kotisivuja kehitetään edelleen niin, että ne tarjoavat entistä 
paremmin tietoa.

MMAF voi myös resurssiensa puitteissa tuottaa maksullisia 
julkaisuja harrastajien tarpeisiin.

Vuonna 2011 tullaan laatimaan ja lähettämään 2-5 jäsenkir-
jettä, näistä mahdollisesti osa sähköisessä muodossa. 

Talous 
Jäsenmaksut muodostavat merkittävän osan MMAF:n vuo-
sittaisista tuloista. Jäsenmaksut jakautuvat varsinaisten 
henkilöjäsenten (arviolta 1000–1100 henkeä vuonna 2011) 
vuosimaksuun sekä kannatusjäsenten vuosimakuun (arviol-
ta 35 yritystä / yhteisöä vuonna 2011). 

Tämän lisäksi hallitus jatkaa paita- ja muuta krääsämyyntiä. 
MMAF:lla voi olla myös muita satunnaisia tukituloja mutta 
niitä ei ole otettu mukaan talousarvioon niiden hankalan en-
nustettavuuden takia.

Hallitus voi päätöksellään myös hakea apurahaa testaus- ja 
tutkimustoiminnan tarpeisiin. Mahdollisia apurahoja ei tässä 
vaiheessa ole kirjattu mukaan talousarvioon. 

Toiminnan kulut aiheutuvat näyttely- ja tiedotustoiminnasta, 
näkymisestä ja edustamisesta eri tilaisuuksissa sekä viran-
omaisvaikuttamisesta ja siihen liittyvistä kuluista. 

Näiden lisäksi osa taloushallintopalveluista ostetaan ulko-
puoliselta taholta. Hallitus voi tarpeen mukaan myös ulkois-
taa jäsenrekisterin ylläpidon.

Hallinto 
Yhdistyksen hallitus tulee kokoontumaan tarpeen mukaan 
10–20 kertaa. Hallituksen kokoukset pidetään jäsenille avoi-
mina. Kokousaikataulu löytyy yhdistyksen www-sivuilta, esi-
tyslistan, tarkemman paikan ja ajan saa kysymällä hallituk-
sen jäseneltä.

MMAF Hallitus 
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Tein itse säästin… ja muita tallitontun tarinoita
Tähän aiheeseen voi jokainen rakentelija osallistua. Tarkoitus on kerätä kokemuksia ja niksinurkka erilaisista rakenteluun 
liittyvistä asioista joiden ei toivo toistuvan.
  
Tällaisia ovat esimerkiksi hajoamiset synkän metsätaipaleen pieleen Puolassa, sateella, ja yöllä, koska halusit käyttää uudel-
leen sen startin lukitusprikan sen sijaan, että olisi tuhlannut 0,45 € siihen uuteen prikkaan. Tai se toinen kokemus jolloin opit, 
että tärisevä lammas toisessa kädessä on vaikea maalata tai että munasilleen ei kannata sittenkään hitsata. 
 
Jaa parhaimmat hetkesi ja niksisi. Toki saa kirjoittaa myös ihan oikeita niksejä, pelkkien ehkä hiukan pieleen menneiden kent-
tätestausten kertaaminen ei ole itseisarvo näille jutuille.
 
Ajatuksemme oli, että tästä tulisi juttusarja MMAF:n tuleviin jäsenkirjeisiin. Voit osallistua omilla tonttuilu- ja vinkkitarinoillasi 
joko kirjoittamalla tähän ketjuun MMAF:n www-sivuilla tai lähettämällä juttusi suoraan sähköpostilla puheenjohtaja@mmaf.fi

Voimassa olevalla MMAF:n jäsenkortilla alakerran baaris-
ta seuraavaa:
- hana Lapin Kulta 4,10 €
- hana Lonkero 5,50 €
- hana Strongbow 5,50 €
 
ja yläkerrasta ruuat -20%
 
Edut voimassa toistaiseksi
 

Texas Outback Bar & Grill
Mikonkatu 15
00100 Helsinki
09 - 6877 240
www.texasco.fi

Ravintola Texasin tarjoukset MMAF:n jäsenille:

MMAF kauppa
Tuotteita on myytävänä tapahtumissa joihin MMAF osallistuu, 
netissä http://shop.mmaf.fi ja Bomber-Shopissa Sahaajankatu 43, Helsinki.

Vetoketjuhupparit
Uusilla printeillä ja vetoketjuilla varustettu huppari!
Netissä ja shopissa 55,-
Tapahtumissa 50,-

Paitamyynnillä kerätään pääomaa harrastuksemme edunvalvonnan eteen tehtävän työn tarpeisiin, senttikään ei siis mene hukkaan.

MMAF uudet 

support-tuotteet 

nyt myynnissä! 

T-paidat
Uusilla printeillä T-paita, 
nyt myös naisten malli.
Netissä ja shopissa 19,90 
Tapahtumissa 20,-

Kangas-
merkki 
5,-

M O D I F I E D  M O T O R C Y C L E  A S S O C I AT I O N  O F  F I N L A N D

M O D I F I E D  M O T O R C Y C L E  A S S O C I AT I O N  O F  F I N L A N D

Smoton jäsenedut 2011 
Kaikki vuoden 2011 jäsenedut löytyvät sivulta www.smoto.fi ”jäsenedut”-napin alta. Jäsenetuja on tarjolla mm seuraavista 
tuotteista ja palveluista Laiva-alennukset (3), matkailu ja majoitus (11), kartat ja muut painotuotteet (1 ), ajovarusteet (3 ), muut 
motoristiedut (4). Alla laivareitit, joille Smoton jäsenedut ovat voimassa. 

FINNLINES MATKUSTAJALIIKENNE 2011
HELSINKI – TRAVEMÜNDE
HELSINKI – GDYNIA
HELSINKI – GDYNIA – ROSTOCK
NAANTALI – KAPELLSKÄR
MALMÖ – TRAVEMÜNDE

ECKERÖ LINE 2011
HELSINKI – TALLINNA – HELSINKI

RG LINE 2011
VAASA - UUMAJA - VAASA

TALLINK JA SILJA LINE JÄSENEDUT 2011
HELSINKI – ROSTOCK – HELSINKI
HELSINKI – TALLINNA – HELSINKI

RUOTSIN LIIKENNE - vihreillä lähdöillä
TURKU – TUKHOLMA – TURKU
HELSINKI – TUKHOLMA – HELSINKI

CLUB ONE -YHTEISTYÖSOPIMUS:
RUOTSIN LIIKENNE (pois lukien vihreät lähdöt) JA
BALTIC PRINCESS RISTEILYT

Tapahtumia 2011
Löydät tapahtumat MMAF:n kalenterista www.mmaf.fi. Kaikki keskustelutaululle rekisterityneet voivat lähettää ta-
pahtumia MMAF:n kalenteriin. Toiveena on, että kalenterissa olisi nimenomaan prätkien rakenteluun liittyviä tapahtu-
mia; swappeja, näyttelyitä jne. Jos tapahtumasi puuttuu listasat voit siis lisätä sen itse MMAF:n kotisivujen kautta.

MP 11 3-6.2.2011 Helsingin Messukeskuksessa  
MMAF vuosikokous 5.2.2011 Helsingin Messukeskuksessa 
Motoristien huomiopäivä 23.4.2011 

Vanteen tasapainotus ja rihtaus

Tasapainotus
 
Kartiokeskittävä akseli ja laakerirullat löytyy nettikaupoista 
tai Biltemasta. Laakeripukit vaateriin ja akselissa oleva ren-
gas siihen pyörimään. Homman nimi on löytää painavin koh-
ta ja laitaa vastapaino toiselle puolen rengasta. Pyörittelyä ja 
arpomista että saa varmuuden painavimmasta kohdasta. Ite 
käytän maalarinteipin palaa merkkailuun. Kohdan selvittyä 
vastapaino kii väliaikaiseti kii vanteeseen teipillä. Testausta 
ja siirtelyä kunnes rengas pysähtyy joka kerta eri kohtaan. 
Vamista tuli ja painot kii.

Rihtaus
 
Ärsyttävää puuhaa josta kyllä selviää kun ei hätäile. Osaaval-
le selkeetä ja nopsaa. Kokemattomalle (kuten meikä) työläs-

tä. Uutta jos tekee pinnat on valmiina löysällä, vanhan kans 
tarttee viritellä nipat pyörimään.
 
Akseli ruuvipenkkin ja rengas pyörimään. Pyöriessään paha 
vanne tekee kahden tyyppistä heittoa. Pysty- ja sivuheittoa. 
Selvitä itsellesi mikä vanteessa on pielessä. Merkkaa pahat 
kohdat vaikka teipillä. Vinkki tai sääntö - mitä pienempiä kiri-
misä ja löysäyksiä malttaa tehdä sen paremmin homma säi-
lyy hyppysissä, vaikka aikaa kuluukin.
 
Pystyheitto poistuu löysäämällä vastakkaiselta puolen ”kuh-
mua” ja kirimällä ”kuhmun” kohdalta. Uutta tehdessä oon 
valinnu klo 3 - 6 - 9 - 12 kohdista pinnat ja merkannu ne 
teipillä. Sitte keskittäny vanteen 4 ilmansuunna perusteella. 
Lopuksi väli-ilmansuunnat samaan kireyteen.
  
Kun keskitys on tehty on sivuheitton vuoro. Se poistuu löy-
säämällä ulkosyrjän puolta ja kirimällä sisäpuolta.



www.mmaf.fi
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