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1. Yleistä 
Kerhon kolmatta toimintakautta voidaan pitää voimakkaan kehittämisen kautena. 

Kevätkokouksen jälkeen kerhon hallitus päätti panostaa ensisijaisesti tiedotustoiminnan 
kehittämiseen nimittämällä tiedottamisesta vastaavan henkilön. Mm. jäsenkirjeet saivat uuden 
ulkoasun ja niiden määrää lisättiin sekä sisältöön panostettiin. 

Merkittävimpänä saavutuksena tiedottamisen kehittämisessä voidaan kuitenkin pitää kesäkuussa 
julkaistuja internet-sivuja osoitteessa www.lietomc.com. Sivujen merkitys tiedotuskanavana on 
kerhollemme kiistaton. Niiden avulla kerhon jäsenet pystyvät vaivattomasti katsomaan uusimman 
tapahtumakalenterin, antamaan luontevasti palautetta kerhon toiminnasta, ilmoittamaan muuttuneet 
jäsentiedot, jne. Myös kerhoon liittyminen on tehty mahdollisimman helpoksi toteuttamalla 
jäsenilmoituslomake internetiin täytettäväksi. Vuorovaikutus jäsenistön ja kerhon hallituksen välillä 
on nyt huomattavasti helpompaa ja myötävaikuttaa monipuolisen ja tapahtumarikkaan ajokauden 
toteutumiseen. 

Tiedottamisen lisäksi panostimme myös tapahtumien kehittämiseen ajeluiden ollessa entistä 
monipuolisempia. Heinäkuun puolenvälin jälkeen kerhon järjestämiä ajotapahtumia olikin joka 
viikonloppu syyskuun puoleenväliin saakka. 

Tiivis yhteistyö Liedon seurakunnan kanssa jatkui Turun moottoripyörämessuilla ja Drive In -
motoristikirkko -tapahtuman yhteydessä. Ne toivat myös runsaasti positiivista julkisuutta 
kerhollemme. Yhteistyötä Liedon seurakunnan kanssa tulemme jatkamaan ja mahdollisesti 
tiivistämään tulevina vuosina. 

Toimintakauden aikana suunniteltiin ja toteutettiin myös jäsenkortti, joka postitetaan vuoden 2003 
jäsenmaksunsa maksaneille jäsenille. Sen lisäksi, että jäsenkortti lisää toimintamme uskottavuutta, 
se mahdollistaa entistä paremmin erilaisista jäseneduista sopimisen moottoripyöräilyyn liittyvien 
sidosryhmien ja yritysten kanssa. 

2. Ajokauden tapahtumia 
Toimintakausi 2002 jää mieleen monipuolisten tapahtumien kautena. Tämänkin kauden aloitimme 
tutustumalla moottoripyöräuutuuksiin Helsingin moottoripyöränäyttelyssä helmikuussa. 

Kevään ensimmäinen suurtapahtuma oli meidän oma motoristikirkko. Motoristikirkko toteutui 
erinomaisen sään vallitessa. Auringon paistaessa kirkkaalta taivaalta Kupittaan vanhalle 
katsastusasemalle kokoontui ennätyksellisesti noin 3500 motoristia 2276 moottoripyörän 
kuljettamina. 
 
Liedon kirkon äärellä pidettyä messua edelsi moottoripyörien paraatina ajatettu ristisaatto Turun 
Kupittaalta Lietoon. Jumalanpalveluksessa puhunut lääninrovasti Pertti Ruotsalo muistutti, että 
Liedon motoristikirkko on "legenda jo eläessään". Motoristien siirtyminen Kupittaalta Lietoon 
kestikin runsaan tunnin(!), jonka jälkeen Liedon kirkolla järjestetyssä jumalanpalveluksessa 
siunattiin motoristien ajokausi. Viikoittaisten tiistaiajeluiden lisäksi järjestettyjä ajotapahtumia oli 
lähes joka viikonloppu. Tiistaiajelut olivat keskimäärin 100 - 200 km pituisia reissuja, jotka 
sijoittuivat tasaisesti Liedon ympäristökuntiin ja kaupunkeihin.  
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Viikonloppuisin ajeluiden kohteina olivat erilaiset tapahtumat, joista esimerkkinä voisi mainita 
Hämeenlinnan keskiaikamarkkinat ja toisesta äärilaidasta Alastarolla järjestetty FHRA:n 
kiihdytyskilpailu. 

Kesän päämatka Hoisko-Yyteri ajettiin vaihtelevissa, mutta pääosin poutaisissa olosuhteissa. 
Mukana oli 17 pyöräkuntaa ja yhteensä 29 kerholaista. Matkaan osallistuneet saivat matkan jälkeen 
täytettäväksi arviointi- ja palautelomakkeen, joista koostetun yhteenvedon perusteella voidaan 
todeta matkan onnistuneen hienosti. Jatkossa päätimmekin ryhtyä keräämään pidemmiltä reissuilta 
kirjalliset palautteet, jotta tulevia reissuja suunniteltaessa pystymme entistä paremmin 
hyödyntämään osallistujilta saadun palautteen ja kehittämisehdotukset. Edellä mainittujen lisäksi 
kävimme tämänkin kauden aikana Yyteri-Meetingissä, Forssan Pick- Nick:issä, Saaristorallissa, 
Pyynikillä sekä muutamassa muussa motoristitapahtumassa. 

Ajokausi päätettiin ensimmäistä kertaa viralliseen päätösparaatiin. Paraati lähti Liedon Kirkolta 
14.9. kello 12:00 ja suuntasi matkansa Liedon kirkolta Turun, Naantalin, Raision, Vahdon, 
Paattisten ja Liedon keskustan kautta Liedon asemalla sijaitsevalle Korsutuvalle, jossa nautimme 
savusaunan lämmöstä ja grillatuista makkaroista. Ajokauden päätösparaati päätettiin toteuttaa myös 
tulevina ajokausina. 

3. Palkitut 
Kerhomme palkitsi tämänkin vuoden aikana aktiivisia kerholaisia. Vuoden osallistujaksi valittiin 
Anne Elomaa Piikkiöstä ja Vuoden puuhamieheksi Tomi Leppänen Raisiosta. 

4. Hallitus 
Hallituksen kokoonpano vuonna 2002 oli seuraava: Puheenjohtaja Jarkko Saari, varapuheenjohtaja 
Mauno Lahtinen sekä jäsenet Kimmo Hännikäinen, Paavo Lehtonen, Tomi Leppänen, Kalevi 
Peltola, Jyri Rosendal, Veijo Tiensuu, Simo Vastamäki. Hallituksen sihteerinä toimi Tomi 
Leppänen ja tiedotuksesta vastaavana Kitta Leppänen. Hallitus kokoontui pääsääntöisesti joka 
kuukauden ensimmäinen maanantai. 

5. Talous 
Kerhon jäsenmaksu toimintakauden 2002 aikana oli 15 € / henkilö. Muita tuloja kerholle syntyi 
lähinnä jäsentuotteiden myynnistä. Erillisiä tulonhankkimistempauksia ei järjestetty. Kerhon varoja 
käytettiin tapahtumien rahoittamiseen, palkintoihin, muistolahjoihin ja lahjakortteihin. Osa varoista 
siirtyy seuraavalle tilikaudelle. 

6. Jäsenet 
Vuoden 2002 lopussa kerhossa oli jäseniä 160. Jäsenmäärän voidaankin olettaa kasvavan 
lähivuosina moottoripyöräilyn lisäännyttyä ja mahdollisesti vielä lisääntyessä toiminta-
alueellamme. Kerhon tehtävänä onkin huolehtia siitä että jäsenistö arvostaa jäsenyyttään 
kerhossamme ja samalla tuntee saavansa hyvän vastineen maksamilleen jäsenmaksuille. 

  


