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1. Yleistä
Jäsenet ovat jälleen osallistuneet aktiivisesti tapahtumiin. Suosituin tapahtuma on jokaviikkoinen
tiistaiajelu joka on kuluneena vuonna kerännyt keskimäärin 11 kuljettajaa.
Tiivis yhteistyö Liedon seurakunnan kanssa jatkui myös tänä vuonna Drive In -motoristikirkko tapahtuman yhteydessä. Tapahtuman onnistumiseksi jäsenistön antama työpanos on merkittävä.
Ennakoivan ajon kurssia ei poikkeuksellisesti järjestetty. Ruosteenpoistoajo sen sijaan järjestettiin
normaalisti 8.5.
SMOTO:n verenluovutuskampanja 2009
Suomen Motoristit ry:n ja SPR:n veripalvelun järjestämä ”Verta pakkiin hallitusti”
verenluovutuskampanja keräsi tänä vuonna 40 luovutuskertaa kerhostamme ja kerhon sijoitus
kampanjassa oli 12. Edellisvuonna luovutuksia tehtiin 56 kappaletta ja sijoitus oli 9.
Parannetaan sijoitusta vuonna 2010!
Kerhotila ”LMC Luola”
Kerhotila mahdollistaa jäsenille moottoripyörien talvisäilytyksen sekä pienimuotoiset huollot.
Kuluneena talvena säilytyksessä on ollut parikymmentä moottoripyörää. Paikkoja voi kysellä
kerhoisäntä Pertti Inkiseltä.
Kerholla on mahdollista käydä myös pelaamassa biljardia, lukemassa moottoripyörälehtiä tai
katselemassa televisiota. Torstai-iltaisin väkeä on ollut paikanpäällä ajokauden ulkopuolellakin.

2. Toimintakauden tapahtumia
Toimintakausi 2009 sisälsi jälleen monipuolisia tapahtumia.
Tiistai-ajelut
Kesäkautena, alkaen toukokuun alusta, joka tiistai oli järjestetty ajelu johonkin mielenkiintoiseen
paikkaan. Vastuut oli jaettu hallituksen jäsenten kesken. Keskimäärin reitin pituus oli n. 150 km.
Tammikuu


Järjestimme messumatkan 31.1. Helsingin moottoripyörämessuille.

Maaliskuu


14.3 järjestimme teatterimatkan Komediateatteri Areenaan. Ohjelmassa oli Spede ja
kumppanit.

Huhtikuu





18.4 oli kerhon sääntömääräinen kevätkokous kerhotiloissa.
24.4 järjestettiin matka Ahvenanmaalle
25.4 oli kerho mukana Motoristin Huomiopäivän järjestelyissä
30.4 oli perinteinen vappuajelu.

Toukokuu



5.5 olimme mukana perinteisen Drive In motoristikirkko –tapahtuman järjestelyissä. Tällä
kertaa sää ei suosinut ja osallistujamäärä jäikin normaalia pienemmäksi.
14.5 järjestettiin matka Viron Saarenmaalle.
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16.5 Hymyilevän motoristin kevätpäivä järjestettiin tällä kertaa Turussa. Kokoontuminen
tapahtui Forum Marinumin alueella, josta siirryttiin paraatiajona Ruissalon
Saaronniemeen.

Kesäkuu



13.6 järjestettiin kolmas Liaron lenkki. Osallistujia oli valitettavasti ainoastaan kourallinen.
26.6 Järjestettiin kesän ykkösmatka. Kohteena oli Wild Viking kylä Hangossa.

Elokuu



Perinteinen Yyteri-meeting oli peruutettu alueen käyttöön liittyvien ongelmien takia.
16.8 oli ”motoristin kirkkohetki” Pyhän Jaakobin kirkossa Paimiossa. Järjestelyistä vastasi
Paimion ja Piikkiön moottoripyöräkerho sekä Lieto MC.

Syyskuu


Ajokausi päätettiin viralliseen päätösparaatiin 12.9. Kohteena Inkoo.

Marraskuu


21.11 Pidettiin kerhon sääntömääräinen syyskokous kerhotiloissa.

1. Hallitus ja muut toimihenkilöt
Hallituksen kokoonpano vuonna 2009 oli seuraava:
Puheenjohtaja Leena Ryynänen, jäseninä Miika Heinonen, Virve Hörkkö, Mika Jokinen, Lauri
Kosomaa, Jorma Laaksonen, Anne Lahdenne, Risto Randell, Jukka Reinikainen, Timo Vaara,
Simo Willandt. Hallituksessa ei ollut varajäseninä. Kerhon Web-masterina / Smoto
yhteyshenkilönä / jäsenkirjurina on toiminut Timo Vaara. Kerhon taloudenhoitajana Jorma
Laaksonen, kerhotuotteista vastasi elokuuhun asti Virve Hörkkö jonka jälkeen Kirsi Nurmi on
vastannut kerhotuotteista. Kerhoisäntänä on toiminut Manne Lindgren. Tiistai-ajeluista vastasi
Hans Stolpe.
2. Talous
Kerhon jäsenmaksu toimintakauden 2009 aikana oli 36 € / henkilö. Muita tuloja kerholle syntyi
lähinnä jäsentuotteiden myynnistä. Kerho haki ja sai Liedon kunnalta avustusta toimintaan. Raha
käytettiin kuluihin, joita aiheutui vuoden mittaan osallistumisista erilaisiin tapahtumiin.
Kerhon tulot koostuvat pääosin jäsenmaksutuloista. Suurimman osan menoista muodostaa
kerhotilan vuokra ja käyttökustannukset.
3. Jäsenet
Vuoden 2009 lopussa kerhon jäsenmäärä oli 241 jäsentä. Jäsenmäärä oli pienentynyt kolmella
jäsenellä edellisvuodesta.
LIETO MC 2000 ry.
Hallitus

