JAPSISTARAT RY

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

1.

Toiminnan tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää japanilaisvalmisteisten moottoripyörien
säilyttämistä ja entistämistä, sekä ylläpitää ja edistää motoristimyönteistä henkeä
niin yhdistyksen omassa kuin sen ulospäinkin suuntautuvassa toiminnassa.

2.

Starojen 25v juhlavuosi
Japsistarat ry täyttää 25 vuotta ja tämä huomioidaan useassa tapahtumassa.

3.

Osallistuminen eri tapahtumiin ja näyttelyihin toimikaudella 2017







Jyväskylän rompepäivä 14. tammikuuta
Starojen 25v juhlaristeily Tukholman MP-messuille 27.-29. tammikuuta
MP-17 messut Helsinki 3.-5. helmikuuta, teemana 25 v juhlavuosi
Keski-Suomen MP-näyttely, huhtikuu
Kuopion MP-näyttely, 22.-23. huhtikuuta
Stara Rompe 2017, Helsinki, syyskuu

Näihin tapahtumiin pyritään osallistumaan ja järjestämään parhaamme mukaan.





4.

Lahden Classic Motorshow, 6.-7. toukokuuta
American Car Show Oulu, toukokuu
Entisöintikoulutus 2017
Kevari Miitti 2017

Stara-Treffit 2017
Stara-Treffit 2017 paikaksi on esitetty Kristallirantaan Säkylässä.

5.

Staratoiminta
Tiedottaminen
Tiedottamiseen ja näkymiseen panostetaan käyttämällä sähköpostia, sekä
päivittämällä ja kehittämällä Japsistarat.fi- ja Facebook -sivuja.
Jokaiseen Moto-Ykkönen –lehteen pyritään tuottamaan juttu Japsistaroista.
Tiedottamista kehitetään jatkuvasti vastaamaan jäsenistön tarpeita.
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Jäsenhankinta
Aktiivista jäsenhankintaa suoritetaan kaikissa Japsistarojen tapahtumissa.
Alueellinen toiminta
Alueelliseen toimintaan kannustetaan ja toimintaa tuetaan mm. saunailtojen ja
pikkujoulujen kulukorvauksilla.
Japsistarojen kirjasto
Japsistarojen kirjastosta voivat jäsenet lainata tarvitsemaansa aineistoa ja
kotisivujen linkeistä pääsee suoraan ko. pyörämerkkien luetteloihin tai sieltä voi
ladata koko kirjastoluettelon Excel-tiedostona.
Perinnekeruu
Japsistarat suorittavat aihepiiriin soveltuvan materiaalin keräämistä, jotka
tallennetaan mm. sähköiseen muotoon.
Japanilaisten pyörien maahantuontiselvitys
Jatketaan selvitystä eri merkkien maahantuojien kanssa ja lisätään selvityksien
kattavuutta. Julkaistaan saatavat tiedot netissä mikäli tälle ei ole tietosuojaestettä.
Kansainvälisyys
Luodaan ja ylläpidetään kontakteja Ruotsin ja Englannin lisäksi muihin Euroopan
maiden japanilaispyörien kerhoihin sekä Japaniin.

6.

Museoajoneuvotarkastustoiminta
Japsistarat suorittaa museoajoneuvotarkastuksia sekä myöntää
museoajoneuvolausuntoja. Tähän tarkoitukseen tarvitaan lisää MPasiantuntijoista koulutettuja tarkastajia. Lisäkoulutusta ja ns. vieriopetusta tullaan
järjestämään tarpeen mukaan myös toimikaudella 2017.

7.

Yhteistyökumppanit
Japsistarat ry toimii aktiivisesti yhteistyökumppanien kanssa hankkien
yhdistykselle ja jäsenille etuja. Näistä yhteistyökumppaneista ja jäseneduista on
lisätietoa yhdistyksen kotisivulla.

8.

Toiminnan kehittäminen
Toiminnan edelleen kehittäminen edellyttää entistä suurempaa halua olla
toiminnassa mukana ja kehittää omia toiminnallisia valmiuksiaan.
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