MC Kokoomus ry.

Toimintasuunnitelma 2017
MC Kokoomus haluaa kasvaa ja pitää kaikki mukana

MC Kokoomus jatkaa sääntöjensä mukaista
toimintaa tarjoten kaikille jäsenilleen yhteisen
harrastuksen, retkiä, tapaamisajoja,
koulutusta ja vaikutusmahdollisuuksia oman
harrastusalan kysymyksiin.
Yhdistys tiedottaa toiminnasta ja tavoitteista
omilla nettisivuilla,
jäsensähköpostilla ja tapahtumista
paikallisissa tiedotusvälineissä sekä myös
kokoomusyhteisön kautta.
Yhdistys osallistuu harrastusta koskevan
lainsäädännön kehittämiseen, vaikuttaa
liikenneturvallisuuden parantamiseen ja
moottoripyöräilyn arvostuksen edistämiseen.
Otamme kantaa ajokorttia koskevaan
lainsäädäntöön ja asetuksiin. Pidämme
jatkuvaa yhteyttä valtakunnan päättäjiin,
ministeriöihin, eduskuntaan ja EUparlamenttiin oikean tiedon jakamiseksi
katsastuspakosta ja moottoripyöräilyn
verotuksesta. Yhdistys on aktiivinen jäsen
SMOTO ry:ssä ja pyrimme säilyttämään
edustuksemme sen hallituksessa.
Lähestymme kunnallisia päättäjiä tavoitteena
edistää liikenneturvallisuutta ja lisätä
moottoripyörien merkittyjä pysäköintipaikkoja.
Erityisenä huolenaiheena ovat keväällä
koulujen päättymisen aika ja syksyllä koulujen
aloitus. Korostamme nopeusrajoitusten
noudattamista, suojateiden huomioimista sekä
koulukiusaamisen kitkemistä.
Jäsenkunta on valtakunnallinen. Tavoitteena
on siksi alueellinen toiminta aktiivisten
jäsenten avulla. Jäsenkunnassa on myös
muiden moottoripyöräkerhojen jäseniä.
Tavoite on lisätä yhteistyötä muiden kerhojen

kanssa ja pyrkiä myös kansainväliseen,
erityisesti pohjoismaiseen ja Baltiaan
suuntautuvaan kanssakäymiseen.
Nuorien ja yleensä uusien jäsenten
hankintaan tarvitaan uusia välineitä ja uutta
intoa. Jäsenhankintakampanjan eri tapoja
otetaan käyttöön nykyisten jäsenten ja myös
paikallisten kokoomusyhdistysten avulla.
Kaikille jäsenille ja jäsenyydestä
kiinnostuneille tulee tarjota mahdollisuutta
osallistua MC Kokoomuksen järjestämille
retkille. Retket tulee suunnitella siten, että
uudet ja kokemattomatkin jäsenet voivat
turvallisesti osallistua niille. Retkien aikana
voidaan tutustua paikallisiin nähtävyyksiin ja
olosuhteisiin, sekä mahdollisuuksien mukaan
paikalliseen kokoomustoimintaan.
Järjestetään kaksi tai korkeintaan kolme
retkeä kevät ja syyskokouksen lisäksi.
Jäsenten toivotaan näiden lisäksi järjestävän
tapahtumia tai retkiä ja niistä voidaan ilmoittaa
sähköpostilla tai Facebookissa. Huom.
Lopussa tietoa Karttakeskuksen julkaisusta.
Selvitetään yhdessä jäsenistön kanssa toiveet
toiminnasta, retkistä sekä kuinka voimme
parantaa motoristien yhteistoimintaa,
arvostusta ja edistää yleistä suvaitsevaisuutta
liikenteessä.

Hallinto

Yhdistyksen hallituksen kokouksia pidetään
tarpeen mukaan. Sääntöjen mukaan
hallituksen kokoukset voidaan pitää käyttäen
sähköisiä välineitä. Muutoinkin
yhteydenpitokanavana niin hallituksen jäseniin
kuin koko jäsenistöön käytetään ensisijaisesti
sähköpostia ja omia nettisivuja.

Nettisivujamme www.mckokoomus.net
kehitetään edelleen.
Osallistumme edelleen kaikkiin
kattojärjestömme Smoto ry:n vuosikokouksiin.
Tarjoamme yhteistyötahoille mahdollisuutta
ostaa ilmoituksia nettisivullemme.

Jäsenmaksu

Jäsenmaksu pidetään ennallaan, jäseneltä 20
euroa vuodessa ja uuden jäsenen
liittymismaksu lisäksi 5 euroa. Jäsenmaksu
peritään heti alkuvuodesta ja jäsenkortti

postitetaan maksun jälkeen nopeasti ja
samalla kerrotaan jäseneduista.
Maksamme Smoto ryn jäsenmaksun
edunvalvonnan turvaamiseksi.

Ehdotuksia tapahtumiksi vuodelle 2017

1. MP messut 3.2.- 5.2.2017
”porukalla meno”?? Perjantaina tai lauantaina
( halutaanko tavata porukkaa keskellä talvea )
2. Vuoden 2017 kuntavaalit järjestetään 9.
huhtikuuta 2017. Jäseniä kehotetaan
ilmoittautumaan ehdokkaiksi, vaalityöhön ja
tapahtumiin. Samalla voidaan markkinoida
omaa yhdistystämme.
3. Ruosteenpoistoajo/ Kevätkokous
Toukokuun alussa
Kaikki jäsenet mukaan vaikuttamaan
yhdistyksen asioihin ja uusia jäseniä tai
kavereita voi tuoda mukana.
Vaihtoehtoina esim: Yhden päivän ( 6tuntia)
ruosteenpoisto liikenneturvan EAKkouluttajan tai liikenneopettajan johdolla.
Paikkoja voisivat olla Turku tai Tampere.
Minimiosallistujien määrä on 10 ja tällöin
maksu lienee noin 60 euroa osallistujalta
sisältäen 2 kouluttajaa, koulutuksen ja
välipalan.

Tai ns ruosteenpoistoajo: P1 | Hamina –
Terijoki, Aamutreffit Haminassa.
Rajamuodollisuudet, Viipurin torille kahville ja
Suomenlahden rantatietä (päällystetty)
Terijoelle!
P2 | Terijoki - Narva-Joesuu. Aamulla
patotietä Kronshtadtiin, josta edelleen
Pietarhoviin.
Pietarhovista nokat kohti Narvaa ja yksi
Narva-Joesuuhun kylpylähotelliin!
P3 | Narva-Joesuu - Tallinna - Helsinki
Aamupäivällä Tallinnaan ja lautta Helsinkiin!
4. SMOTO. Hymyilevän motoristin päivä
Turussa 20.5.2017
Järjestää Turun Moottoripyöräilijät (Tump)
Tarkka ajankohta ei vielä tiedossa.
5. Kesäkuussa yhteisajo
Tehdas- nähtävyys tai kulttuurikohde.
Saimaa/Päijänne/ Suomen tie 66. 1-2 yötä

6. Heinäkuu Ruotsi
2 ajopäivää Ruotsissa, 2 yötä Ruotsissa ja 2
yötä/päivämatkaa laivalla.
Esim. meno Vaasasta Uumaja-SundsvallUpsala-Tukholma ja paluu Turkuun. Ruotsin
ns. Höga Kusten.

12. Muita eksoottisia retkiä 2.
http://www.peterpanbike.fi/#mp-matkat ja
yhteyttä voi ottaa Peter Ruotsaloon: email:
peter@peterpanbike.fi phone +358 400 876
747. Matkanvetäjä määrää tällöin ryhmäajon
säännöt.

7. Heinä/elokuu yhteisajo
yhteisajo Suomen tie 66- /Päijänne/Saimaa
1-2 yötä

13.Tapaamisia
Ajokorttiasia ja moottoripyörien verotus ja
katsastus ovat asialistalla.
Järjestetään tapaamista liikenneministeriön ja
EU parlamentin jäsenten
kanssa

8. Syykokous syyskuu 2017 (ehdota
paikkaa)
9. ”Kaffee” kokoontumiset.
Kun yhdistyksen jäsenkunta asuu ympäri
Suomea, niin pyydämme jäseniä
ilmoittamaan kivoja kokoontumispaikkoja sekä
aikoja.
10. Ajokauden päättäjäiset jossakin?
Marraskuu
11. Muita eksoottisia retkiä 1.
Mm R66, järjestää http://mad.bike/ ja sivuilta
http://mad.bike/tulevat.php löytyy tietoa.
Yhteyttä voi ottaa Severi Virolaiseen: email:
Severi@mad.bike skype: Severi_Virolainen
phone +35850 68677. Matkanvetäjä määrää
tällöin ryhmäajon säännöt.

14. Jäsenkysely tarpeista, toiveista ja
ilmoittautuminen retkille
Retkiehdotuksia löydät mm.
Motoristin Suomi, Matkaoppaan ja kartaston
yhdistelmä motoristeille on ilmestynyt
toukokuussa 2016. Sitä saa kirjakaupoista
hintaan 19,90 e. Mittakaava 1:400000.
merkitty kiinnostavimmat reitit.
https://issuu.com/karttakeskus/docs/karttaluett
elo2016_issuu

