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Yleistä 
 
Toimintakauden 2003 aikana kerho onnistui pääsemään suomalaisten motoristien tietoisuuteen 
kerhon pj:n tultua valituksi Suomen Motoristit ry:n (SMOTO) varapuheenjohtajaksi.  
 
Koko kansan tietoisuuteen pääsimme pj:n osallistuttua MTV3 Huomenta Suomi –lähetykseen Drive 
In motoristikirkon aattona. Lisäksi lehtijutut Turun Sanomissa, Turkulaisessa ja Turun Tienoossa 
tekivät nimeämme paikallisesti tunnetuksi yhdessä pj:n  
 
Yleisradiolle antaman haastattelun kanssa. 
 
Aktiivinen osallistuminen alueellisen moottoripyöräharrastuksen kehittämiseen yhdessä lähikuntien 
kerhojen kanssa konkretisoitui Aurajokikokoontumisen turvanneeseen sopimukseen 
poliisiviranomaisten ja Turun kaupungin kanssa. 
 
Tiedottamisen osalta internet sivusto vakiinnutti asemansa päätiedotuskanavana ja uutena 
ominaisuutena toteutettu Keskustelupalsta/Ilmoitustaulu sai jäsenistön suosion.  
 
Kerhon ensimmäinen omilla resursseilla järjestetty Ennakoivan ajon koulutus toteutettiin 
toukokuussa. Koulutuksia pidettiin kaksi ja niihin osallistui 22 jäsentä. 
 
Kesäkuussa allekirjoitettiin vuokrasopimus kerhotiloista, jotka sijaitsevat osoitteessa Gregorius 
IX:n tie 8, Turku. 
 
Tiivis yhteistyö Liedon seurakunnan kanssa jatkui Turun moottoripyörämessuilla ja Drive In -
motoristikirkko -tapahtuman yhteydessä.  
 
Syyskokous päätti hallituksen tekemän esityksen pohjalta muuttaa kerhon nimeksi MC 2000 ry ja 
kotipaikan Turkuun. 
 
Toimintakauden tapahtumia 
 
Toimintakausi 2003 jää mieleen monipuolisten tapahtumien kautena.  
 
Tammikuu 
Järjestimme pakettimatkan Helsingin moottoripyörämessuille. 
 
Maaliskuu 
Olimme näyttävästi esillä Turun Moottoripyörämessuilla. Saimme uusia jäseniä ja myimme 
merkittävästi myös SMOTO:n moottoripyöräarpoja. 
 
Toukokuu 
Suoriuduimme jälleen kerran esimerkillisesti Drive In motoristikirkko -tapahtuman liikenteen 
ohjauksesta Kupittaan kokoontumisalueella. 
 
Järjestimme ensimmäisen Ennakoivan ajon koulutuksen omilla resursseilla 
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Kävimme Tammisaaren MC-tapahtumassa tapaamassa muita motoristeja. 
 
Kesäkuu 
Teimme jo perinteeksi muodostuneen viikonloppureissun VR:n lomakylään Kustaviin. 
Tävimme katsomassa FHRA Drag & Street Gup -kiihdytyskilpailua Alastarolla. 
 
Heinäkuu 
Tuolessa välissä heinäkuuta järjestettiin suuren suosion saanut matka Pärnuun. Matka markkinoitiin 
nimellä Kesän Spesiaali. 
 
Elokuu 
Kesän ykkösmatka suuntautui tällä kertaa Hämeeseen. Yövyimme kaksi yötä Tampereella 
Härmälän leirintäalueella ja kiersimme opastetusti Näsijärven. 
 
Syyskuu 
Ajokausi päätettiin toisen kerran viralliseen päätösparaatiin. Paraati lähti kerhon edestä 6.9. kello 
10:00 ja suuntasi matkansa Merimaskun kautta Mynämäelle, josta jatkoimme Uuteenkaupunkiin. 
Uudessakaupungissa kävimme tutustumassa paikallisen kerhon tiloihin jonka jälkeen jatkoimme 
Lokalahden kautta Taivassaloon nauttimaan lounaan. Taivassalosta ajelimme takaisin Turkuun ja 
kävimme juomassa vielä kahvit Aurajoen rannalla. Paraatimme kulkua turvasi koko matkan 
moottoripyöräpoliisi. 
 
Osallistuimme ensimmäistä kertaa omalla ”kojulla” Mikkelin Markkinoille. Markkinoilla myimme 
arpoja sekä kahvia ja makkaraa. 
 
Edellä mainittujen lisäksi kävimme tämänkin ajokauden aikana Yyteri-Meetingissä, Forssan Pick- 
Nick:issä, Saaristorallissa, Pyynikillä sekä muutamassa muussa motoristitapahtumassa. Ajokautta 
virkistivät myös viikoittaiset Tiistaiajelut ja muiden motoristien tapaaminen Aurajoen rannalla 
keskiviikkoiltaisin. 
 
Palkitut 
Kerho palkitsi tänäkin vuonna aktiivisia kerholaisia. Vuoden osallistujaksi valittiin Hasse Stolpe 
Paimiosta ja Vuoden puuhakkaaksi Anne Elomaa Piikkiöstä. 
 
Hallitus 
Hallituksen kokoonpano vuonna 2003 oli seuraava: 
Puheenjohtaja Tomi Leppänen, varapuheenjohtaja Veijo Tiensuu sekä jäsenet Harri Honkaranta, 
Heikki Soramäki, Aulis Virtanen, Jyri Rosendal, Raimo Soranko, Manne Lindgren, Teppo Rastas ja 
Simo Vastamäki. Hallituksen varajäseninä toimivat Paavo Lehtonen ja Kalevi Peltola. 
 
Hallituksen kokousten sihteerinä ja kerhon tiedotuksesta vastaavana toimi Tomi Leppänen.  
 
Hallitus kokoontui vuoden aikana yhteensä 11 kertaa. 
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Talous 
Kerhon jäsenmaksu toimintakauden 2003 aikana oli 15 € / henkilö. Muita tuloja kerholle syntyi 
lähinnä jäsentuotteiden myynnistä. Erillisenä tulonhankkimistempauksena osallistuimme 
Mikkelinmarkkinoille.  
Kerhon varoja käytettiin tapahtumien rahoittamiseen, palkintoihin, muistolahjoihin ja 
lahjakortteihin. Osa varoista siirtyy seuraavalle tilikaudelle. 
 
Jäsenet 
 
Vuoden 2003 aikana kerhon jäsenmäärä kasvoi 86 uudella jäsenellä. Kasvuprosentti edelliseen 
vuoteen nähden oli huikeat 80% jäsenmäärän ollessa vuoden lopussa 194. Kerhon tehtävänä onkin 
huolehtia siitä että jäsenistö arvostaa jäsenyyttään kerhossamme ja samalla tuntee saavansa hyvän 
vastineen maksamilleen jäsenmaksuille. 
 
LIETO MC 2000 r.y. 
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