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1. Yleistä 
Kerhon toinen toimintakausi on jäänyt taakse ja on aika hieman kerrata mennyttä ajokautta. LIETO 
MC 2000 on kuluvan vuoden aikana saanut tuotua itsensä ihmisten tietoisuuteen varsinkin meidän 
omalla kotikonnullamme ja Turun seudulla. Näkyvyytemme tuli varmasti parhaiten esille jo heti 
keväällä ollessamme toista kertaa mukana järjestämässä Liedon motoristikirkkoa. 

2. Ajokauden tapahtumia 
Kesän 2001 aikana olimme monissa eri tapahtumissa mukana. Koko ajokauden kerho järjesti joka 
viikko tiistaiajelut joihin osallistui yleensä ihan mukavasti jäseniä. Tiistaiajelut suuntautuivat 
eripuolille Lietoa pääsääntöisesti pienempiä tietä etsien. 

Helmikuussa olimme suurella joukolla tutustumassa kevään uusiin pyöriin Helsingin 
moottoripyöränäyttelyssä.  

Kevään ensimmäinen suurtapahtuma oli meidän oma motoristikirkko, jonka paraatin kärjessä 
ajoimme ja keulassa kuljetimme ensimmäistä kertaa tapahtuman historiassa 
sivuvaunumoottoripyörällä ristiä.  

Motoristikirkko keräsi Liedon kirkolle jälleen kerran todella upean ja ennätysmäisen 
motoristikansan. 1734 moottoripyörän ja vielä runsaamman motoristien joukon läsnä ollessa 
siunattiin motoristien ajokausi.  

Kesän pääreissu suuntautui Haminaan ja reissu oli tälläkin kertaa hyvin järjestetty ja muutenkin 
onnistunut.  

Kävimme kesän aikana mm. Pyynikillä, Forssassa, Saaristoajoissa sekä muutamassa muussa 
motoristi tapahtumassa.  

Keväällä järjestimme Liedon Autokoulussa pienen kertauskurssin ajamisesta ja liikennesäännöistä. 
Lisäksi saimme ajo-opetusta pyörän hallintaan ja jarruttamiseen. Tilaisuus osoitti, että harjoittelu ei 
ole koskaan pahitteeksi ja pyrkimyksenä onkin järjestää tulevaisuudessa lisää harjoittelua.Kesän 
aikana kerhomme liittyi myös Smotoon, jota voidaan pitää kerholle edistysaskeleena. 

Kerhomme hankki kesän aikana myös lipun itselleen, parin epäonnistuneen jälkeen olemme saaneet 
ihan hyvän lipun. 

3. Palkitut 
Kerhomme palkitsi vuoden aikana myös aktiivisia kerholaisia. Vuoden osallistujaksi valittiin 
Kimmo Hännikäinen ja Vuoden puuhamieheksi Veijo Tiensuu. 

4. Hallitus 
Hallituksen kokoonpano oli vuonna 2001 seuraava: Puheenjohtaja Jarkko Saari, varapuh,johtaja 
Mauno Lahtinen sekä jäsenet Kalevi Peltola, Reijo Huhtala, Jyri Rosendal, Veijo Tiensuu, Juha 
Järvi, Timo Riski ja Paavo Lehtonen. Hallituksen sihteerinä toimi Maarit Relanti. Hallitus 
kokoontuu pääsääntöisesti joka kuukauden ensimmäinen maanantai. 
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5. Talous 
Kerhon jäsenmaksu ja kulut ovat hyvin marginaalisia, joten kerhon talouden voidaan sanoa olevan 
kunnossa. 

6. Jäsenet 
Vuoden 2001 lopussa kerhossa oli jäseniä 123. Jäsenmäärä vakiintunee lähivuosina omalle tasolleen 
ja kerhon tehtävänä onkin järjestää erilaisia tapahtumia yms. jotta jäsenet katsovat saavansa 
kerholta vastinetta jäsenmaksulle.  


